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ВОВЕД

Оваа анализа е направена во рамките на проектот “Почитување на правата на 

затворениците од етничките заедници низ призмата на ромската заедница”

спроведуван од Ромски Деловен Информативен Центар финансиски поддржан од 

Фондација Отворено општество Македонија Општа цел на проектот е придонес кон 

подобрување на состојбата на затворениците со фокус на помалите етнички 

заедници, вклучувајќи ги и лицата од ромска етничка припадност во Република 

Северна Македонија.

Истражувањето има за цел да ги детектира проблемите на затворениците со фокус 

на етничките заедници, посебно лицата од ромска етничка припадност во КПУ 

Идризово, КПУ Затвор Скопје и КПУ Штип за понатамошно застапување за 

почитување на основните човекови права на осудените лица, со фокус на помалите 

етнички заедници Прашалникот беше спроведен на вкупно 60 осудени лица, кои 

изречената затворска казна ја отслужуваат во КПУ Идризово, КПУ Затвор Скопје и 

КПУ Штип, по 20 прашалници во секоја од наведените установи. 

Анализата е поделена во три дела. Првиот дел насловен како Правна рамка и 

механизми за заштита на правата на осудените лица ја опфаќа релевантната законска 

регулатива со која се уредуваат правата и третманот на осудените лица во казнено

поправните установи. Особено внимание му е посветено на Законот за извршување 

на санкциите, кој претставува основен закон со кој се регулира извршувањето на 

санкции за казниви дела во Република Северна Македонија. Во кратки црти е 

направен преглед на последниот Годишен извештај на Народниот Правобранител за 

2019 година, во делот кој се однесува на казнено поправните установи и нивните 

најголеми недостатоци. Извештајот на Народниот правобранител се однесува на 

степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите 

слободи и права, објавен во месец март 2020 година.

Вториот дел на анализата насловен како Наоди од спроведеното истражување се 

однесува на резултатите добиени од прашалникот наменет за осудени лица кои 

изречената казна затвор ја издржуваат во КПУ Идризово, КПУ Затвор Скопје и КПУ 

Штип. Прашалникот е составен од 61 прашање. Прашањата се поделени во десет 

дела: Прв дел: Општи информации (1 8 прашање) Втор дел: Услови за сместување и 

капацитет (9 19 прашање) Трет дел: Кадровска состојба и обука на персоналот (20

прашање) Четврт дел: Хигиена и исхрана на осудените лица (24 33 прашање) Петти 

дел: Комуникација со надворешниот свет (34 36 прашање) Шести дел: Рекреација и 

спортски активности (37 40 прашање) Седми дел: Работно ангажирање на осудените 



лица (41 47 прашање) Осми дел: Здравствена заштита на осудените лица (48

прашање) Деветти дел: Образование и стручно усовршување (54 56 прашање)

Десетти дел: Функционирање на предотпусен третман и правна заштита (57

прашање)

Третиот дел содржи заклучоци кои произлегуваат од спроведеното 

истражување, како и препораки кои се донесени врз основа на заклучоците. Во овој 

дел е преставено дали и колку осудените лица се запознаени со своите права во 

казнено поправните установи, дали се почитуваат нивните права во целост и какви 

се нивните перцепции по однос на условите и третманот во казнено поправните 

установи. Препораките, пак, треба да дадат насоки за подобрување на моменталната 

состојба во затворите и поттик на институциите, особено за  подобрување на 

состојбата на осудените лица припадници на помалите етнички заедници. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Почитување на правата на осудените лица со фокус на припадниците на 

ромската етничка заедница во Република Северна Македонија

Анализата е направена во рамките на проектот “Почитување на правата на 

затворениците од етничките заедници низ призмата на ромската заедница”, 

спроведуван од Ромски Деловен Информативен Центар, финансиски поддржан од 

Фондација Отворено општество – Македонија.

Содржината е единствена одговорност на авторите и на „Ромски Деловен 

Информативен Центар “, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува 

гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

 Услови за сместување и капацитет во казнено поправните установи 

Условите во казнено – поправните установи не се секаде исти, не се исти ниту 

условите во одделенијата во рамките на една установа. Голем дел од осудените лица 

кои изречената казна затвор ја отслужуваат во некој од казнено поправните 

установи на територијата на Република Северна Македонија, се сместени во 

простории со повеќе лица, а оваа бројка достигнува и до 15 лица сместени во една 

просторија, што се коси со достоинството на осудените лица. Дел од осудените лица 

сметаат дека просторијата во која се сместени не ги задоволува основните хигиенски 

услови, не е соодветно опремена со кревет, биро и слично, дека нема достапна 

вентилација и природна светлина. Понатаму, недостатоци постојат во смисла дека 

просторијата е нереновирана и стара, инвентарот не е нов, присутна е влага во 

просторијата, а во некои одделенија од затворските установи никогаш не е доволно 

топло, во некои е, но не секогаш. Од добиените резултати од истражувањето, 

особено испитаниците од ромска етничка припадност (10 од вкупно 20 лица)

укажуваат на присуство на влага во просториите, стар односно нереновиран 

инвентар, како и недоволна топлина онаму каде што престојуваат. Седум (7) лица од 

ромска етничка припадност (од вкупно 20) сметаат дека во просторијата не е 

доволно топло, а три (3) испитаници не знаат дали е доволно топло. Ова укажува на 

посебно лошите услови за сместување во кои престојуваат лицата од ромска 

етничка припадност.



 Кадровска состојба и обука на персоналот

По однос на бројот на вработени лица како дел од затворскиот персонал, поголемиот 

дел од испитаниците се произнесоа дека овој број е доволен, сепак сметаат дека не е 

добра организацијата на работата. Дел од испитаниците сметаат дека вработените 

немаат вештини, или делумно поседуваат вештини, со што не можат соодветно да 

одговорат на нивните потреби. Дел од испитаниците сметаат дека вработените лица 

во казнено поправните установи не се професионални и стручни за навремено, 

законито и одговорно извршување на работните задачи. Пет (5) испитаници од 

ромска етничка припадност сметаат дека вработените не се професионални и 

стручни за навремено, законито и одговорно извршување на работните задачи, а 

четири (4) испитаници не се сигурни.

 Хигиена и исхрана на осудените лица

Голем дел од осудените лица, согласно наодите од истражувањето, во затворот не 

добиваат редовно, некои и никогаш, или пак многу ретко, средства за лична хигиена. 

Многу испитаници хигиената во казнено поправните установи ја оцениле како не 

многу добра, некои и дека воопшто не е добра.  Лошите хигиенски услови негативно 

влијаат на здравјето на осудените лица. По однос на храната, дел од осудените лица 

сметаат дека не добиваат доволна количина на храна во оброците, квалитетот на 

храна не е добар и храната не се сервира соодветно, го нема потребниот прибор за 

исхрана и трпезариски инвентар (столови и маси). Средства за лична хигиена не им е 

обезбедена редовно на речиси половина од испитаниците од ромска етничка 

припадност (8 од вкупно 20 испитаници), три (3) лица многу ретко добиваат вакви 

средства. Хигиената не е добра (сметаат 5 лица од ромска етничка припадност), за 

три (3) лица хигиената воопшто не е добра. Голем број на испитаници од ромска 

етничка припадност (18 од 20 лица) истакнале дека лошите хигиенски услови влијаат 

на нивното здравје, другите две (2) лица не се сигурни. Нема доволна количина на 

храна во оброците кои ги добиваат (8 од 20 лица од ромска етничка припадност), и 

исто толку од испитаниците сметаат дека квалитетот на храната во оброците не е 

добар Храната не се сервира на соодветен начин и го нема потребниот прибор за 

исхрана и трпезариски инвентар (столови и маси), на што реагираат повеќе од 

половината од вкупниот број испитаници од ромска етничка припадност. Очигледно 

е и непознавањето на утврдената регулатива со која е утврдена нормативата за 



најмалку 12 500 калории по секое осудено лице (8 од 20 испитаници одговориле дека 

не знаат за тоа, девет (9) лица не се сигурни.

 Комуникација со надворешниот свет (пратки, телефонирања, посети и сл.)

Во однос на правото на комуникација на осудените лица со надворешниот свет (во 

смисла на посети, телефонирања, прием на пратки, праќање писма и слично), голем 

дел од осудените лица сметаат дека оваа комуникација со надворешниот свет не е 

добра. Дури осум (8) лица од ромска етничка припадност имаат право да користат 

викенд отсуство, но до сега не го искористиле ова право.

 Рекреација и спортски активности

Голем дел од осудените лица сметаат дека во установите во кои ја отслужуваат 

изречената казна затвор немаат доволни можности за рекреативни активности, како 

и организирано физичко образование, спортски и други активности. Дури 11 лица од 

ромска етничка припадност одговориле дека нема организирано физичко 

образование, спортски и други активности во затворот. 13 од вкупно 20 лица од 

ромска етничка припадност одговориле дека нема доволно спортски реквизити и 

технички помагала, додека три (3) лица од ромска етничка припадност не се сигурни. 

Половина од испитаниците од ромска етничка припадност односно (10 лица) 

одговориле дека вработените/службените лица во установата во која престојуваат 

никогаш не организираат соодветни спортски активности.

 Работно ангажирање на осудените лица

Осудените лица кои се работно ангажирани немаат соодветни услови за работа, дел 

од нив немаат соодветна опрема, дел сметаат дека се е импровизација. Сметаат дека 

со обезбедување на нова опрема и со подобрување на условите во кои работат 

значајно ќе се унапреди/осовремени процесот на работа. Дел од испитаниците не 

земаат редовен надоместок за работниот ангажман, некои и воопшто не примиле 

таков надоместок, иако се работно ангажирани во установата. Според повеќе од 

половината од испитаниците од ромска етничка припадност (13 од вкупно 20 лица), 

потребно е унапредување на процесот на работа со нова опрема, седум (7) лица од 

ромска етничка припадност сметаат дека процесот на работа ќе се подобри со 

подобрување на условите во кои работат осудените лица



 Здравствена заштита на осудените лица

Голем дел од осудените лица не се здравствено осигурани или пак не знаат дали се 

осигурани. Го истакнуваат недостигот на соодветна опрема во затворската 

амбуланта, како и недостигот на потребни лекови. Сметаат дека не е на 

задоволително ниво здравствената заштита и услугите, особено на осудените лица 

зависници од опојни дроги, лица кои боледуваат од Хепатит Б и Ц. Не се почитуваат 

здравствените стандарди за болните осудени лица, на што укажуваат повеќе од 

половината од лицата од ромска етничка припадност (12 лица), додека три (3) лица 

од ромска етничка припадност не се сигурни дали се почитуваат овие стандарди. 

Дури 11 лица од ромска етничка припадност одговориле дека немаат здравствено 

осигурување, а три (3) лица од истата припадност не се сигурни. Дури половината од 

испитаниците од ромска етничка припадност укажуваат на недостиг од лекови во 

затворската амбуланта (10 лица), додека седум (7) лица од ромска етничка 

припадност одговориле дека немало соодветна опрема во амбулантата при 

користење здравствени услуги во установата

 Образование и стручно усовршување

Пристап до соодветни образовни содржини не е достапен до сите осудени лица, иако 

важен дел од ресоцијализацијата на осудените лица претставува дооформувањето

на основното и средното образование и стручната обука и усовршување. Ова им е 

неопходно на осудените лица, особено ако се земе во предвид фактот дека голем е 

бројот на оние лица кои се без завршено основно образование, или со завршено само 

основно образование. Недостапноста на образовни содржини ја потврдуваат 

половината од испитаниците од ромска етничка припадност, додека три (3) лица не 

се сигурни

 Функционирање на предотпусен третман и правна заштита

Осудените лица не знаат за постоењето на т.н. предотпусен третман како начин за 

подготовка на нивното отпуштање од установата, кој е во соработка со центарот за 

социјални работи во местото во кое осудениот ќе живее или ќе престојува по 

издржаната казна. Дел од осудените лица не знаат или не се сигурни дека имаат 

право да поднесат поплака и/или жалба до надлежните органи и институции, 



секогаш кога им е повредено некое право. Дури пет (5) лица од ромска етничка 

припадност одговориле дека знаат за т.н. предотпусен третман на осудените лица, 

но немаат таков третман, иако се при крај со издржувањето на изречената казна 

затвор. Четири (4) лица од ромска етничка припадност не се сигурни дека постои 

такво нешто во установата во која ја издржуваат казната, а дури девет (9) лица не се 

сигурни во одговорот, односно не знаат за ова право. Три (3) лица од ромска етничка 

припадност не знаат дека можат да се обратат кај Народниот правобранител 

доколку им е повредено некое право, еден (1) испитаник од ромска етничка 

припадност не е сигурен за ова право.

 Дискриминација и насилство во казнено поправните установи

 

Некои осудени лица имаат поинаков третман поради својата етничка припадност, 

статусот или лични карактеристики кои ги поседуваат. Дел од осудените лица биле 

жртва на насилство повеќе пати во затворските установи, некои биле жртва на 

насилство од страна на вработените лица, други трпеле насилство од страна на други 

затвореници. Ова особено се бележи кај осудените лица – жртви на насилство кои и 

припаѓаат на ромската етничка заедница. Пет (5) испитаници лица од ромска

етничка припадност сметаат дека имаат поинаков третман во затворот поради 

нивната етничка припадност, три (3) лица имаат поинаков третман поради нивниот 

статус и лични карактеристики. Четири (4) лица од ромската етничка припадност 

биле жртви на насилство од страна на вработените лица, три (3) лица од ромска 

етничка припадност биле жртви на насилство од страна на други осудени лица, на 

три (3) лица насилството им се случувало повеќе пати, додека две (2) лица 

припадници на ромска етничка заедница не се сигурни дали некогаш биле жртви на 

насилство во затворот. Од добиените резултати, дискриминацијата и насилството во 

казнено поправните установи е посебно изразено спрема осудените лица од ромска 

етничка припадност.



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





–

I analiza si kerdi ko pervazia e proektoske “Respektiriba o niamia taro phanle manuša taro 

trujal i prizma tari romani jekhin” implementirime taro Romano Biznis 

–

I saikerin si džovaplipa taro autori thaj taro “Romano Biznis Informativno Centro” thaj ki ni 

–

 Šartia tari akomodacia em kapaciteto ko phanlipa –

 

O šartia ko phanlipa –

digniteto taro phanle manuša. Kotor taro phanle persone vakeren kaj ko thana kaj si 

akomodime na čaljarena o fundavutne higiensko šartia, nane sovljaripaskoro than –

ofiso em aver, nane ventilacia e em nauturakiri roš. Majodoriga nane reno

e na džanen si li šukar tato. 

ko bilačhe šartia ki akomodacia kaj so si o persone taro romano etnikumo. 

 

 

kotor taro anketirime vakeren kaj akava numero si šukare, ama vakeren kaj nane lačhi I 

organizacia bukjake. Kotor taro anketirime vakeren kaj e bukjarnen nane len baro džanlipa, jali 



kotorvale si len džanlipa, so našti keren buti sar so trubul. Kotor

bukjarne ko phanlipa nane profesionalno em educirime te šaj ko vakt, kanonikane em 

džovaplime keren pire profesionalno savale. Pandž (5) taro anketirime taro romano etnikumo 

džovaplime te keren pire bukjakere savale, a štar (4) taro anketirime na džanena.

 

 

drom jali but raritetno, artiklia baši personalno higiena. Buteder 

anketirime I higiena ko phanlipa vakergje kaj nane lačhi, a nesave vakergje kaj saste nane 

lačhi. O bilačhe higiensko šartia negativno reflektirinena pe upral o sastipe taro phanle 

kvaliteto nane lačhe em na servirinel pe sar so trubul, em nane len lačho inventari hajbaske 

(astalia em bešipaskere thana). lenge ničale pašpe 

jekvaš olendar taro anketirime taro romano etnikumo 

I higiena nane lačhi

taro romano etnikumo), bašo trin (3) persone I higiena nane lačhi. Baro numero taro 

o bilačhe higiensko 

šartia si len refleksia ko olengoro sastipa o avers duj (2) persone nadžanena. 

o kvaliteti e hajbaskoro nane lačho

inventario (astalia em bešipaskere thana) cia majbuteder taro ekvaš taro 

barabutno numero anketirime taro romano etnikumo. Fakti si kaj o nadžanlipatari zojkrakerdi 

anketirime dengje džovapi kaj na džanena o

 Komunikacia e avrutne formencar (Pošta, telefoniriba, visite em aver.)

 

Ko vjavahari taro niami e komunikaciake ko phanle manuša e avrutne faktorea (sar forma 

taro visite, telefoniriba, pošta, bičhaviba pošta

vakeren kaj akaja forma tari komunikacia e avrutne faktorea nane lačhi. Paše ofto (8) taro 

romano etnikumo si len niami te istemalkeren vikend, ama dži akana na kergje odova.



 

 

Majbaro kotor taro phanle vakeren kaj ko phanlipa kote si phanle nane len but šajdipa bašpo 

rekreativno aktiviteto, em organizirimi fizičko edukacia, sportikane em aver aktivitetoa. Paše 

11 persone taro romano etnikumo dengje džovapi kaj nane organizirimo fizičko aktiviteto, 

Jekhvaš tar

etnikumo jali deš (10) persone dengje džovapi kaj o bukjarne persone ko phanlipa nikana na 

 Bukjarno angažmani e phanlenge 

 

O phanle so si bukjarne angažirime nane len sar so trubul šartia bukjake, kotor olendar nane 

nevi mehanizacia em instrumentia thaj te lačharen o šartia bukjake ka kerel pe majbaro 

nane ničale pukjime e bukjakere 

angažmaneske

taro ekvaš taro anketirime taro romano etnikumo (13 taro sumarum 20 persone),

o procesi bukjake ka ovel majlačheste te lačhargje pe o šartia kaj so keren buti o 

 

 

Majbaro kotor taro phanle nane stastipšaskere siguritetea jali nadžanena kaj si siguritetno. 

Olavakeren kaj nane ko lačho nivelo e sastipaskiri protektiva , ekstra o phanle so si athinale 

, kote so sar indikatori si pobuter taro ekvaš o persone 

persone taro romano etnikumo dengje džovapi 

kaj nane len sastipaskoro siguriteto, a trin  (3) persone taro romano etnikumo na džanena. 

Jekvaš olendar taro romano etnikumo vakeren kaj o 

kaj nane lačhe 



instrumentoa ko ambulante te šaj istemalkeren e sastipaskere protektive ko odola 

 Edukacia thaj strukakoro džieduciriba  

 

I akcepcia dži ki edukaciakere saikerina nane šajdipa te akceptirin

importantno kotor ki resocijalizacia e phanle personenge em si džiformiriba e fundavno thaj 

maškarutne edukaciake thaj džiedukaciakiri šraktika em modernizacia. Akava trubul e phanle 

fakti kaj jekvaš taro anketirime taro romano etnikumo, a trin (3) persone nadžanena

 

 

O phanle persone nadžanena kaj isi agjaar anavkerdo angkleder mukhlipaskoro tretmano sar 

nlo dživdinel jali ka bešel palo o phanlipa. Kotor taro o 

phanle na džanen jali nane siguritetno kaj si len niami te den rodaripa dži ko odola institucie, 

kana si teleperavdo olengoro niami.  Pandž (5) persone taro romano etnikumo vakergje kaj 

nadžanen bašo agjaar anavkerdo angleder mukhlipaskoro tretmano e phanle manušenge, 

trujal so si paše ko agor taro o phanlipa. Štar (4) persone 

taro romano etnikumo na džanena kaj si asavki opcia ko institucie kaj so si phanle, a olendar 

nja (9) persone nane siguritetno, jali nadžanen kaj si len asavko niami. 

romano etnikumo nadžanen kaj šaj te ovel olen rodaripa dži ko Nacionalno Omdusmano dži 

 

 

–

Pandž (5) anketirime –

Štar (4) persone taro romano 



pobuter droma, dži kote duj (2) persone taro romano etnikumo na džanena s



giymiş kişilerin haklarına saygı

Analiz, Açık Toplum Vakfı Makedonya tarafından finansal olarak desteklenen Roman İş Bilgi 

Merkezi tarafından uygulanan "Roman topluluğunun prizmasıyla etnik topluluklardan 

mahkumların haklarına saygı" projesi kapsamında yapıldı.

İçerik sadece “Roman İşletme Bilgi Merkezi" nin ve yazarlarının sorumluluğundadır ve hiçbir 

şekilde Açık Toplum Vakfı Makedonya'nın görüş ve düşüncelerini ifade etmez.

 Ceza infaz kurumlarında konaklama ve kapasite koşulları

Cezaevi kurumlarındaki koşullar her yerde aynı değildir ve aynı kurum içindeki bölümlerdeki 

koşullar da aynı değildir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti topraklarındaki cezaevi 

kurumlarından birinde hapis cezalarına çarptırılan hükümlülerin çoğu, birkaç kişilik odalarda 

tadır ve bu sayı bir odada konaklayan 15 kişiye kadar çıkmaktadır ve bu hüküm 

giymiş kişilerin haysiyetiyle çelişmektedir.

Hükümlülerden bazıları, konakladıkları odanın temel hijyenik koşulları karşılamadığına, uygun 

bir havalandırma, doğal ışık yatak ve masa bulunmadığını düşünmektedirler. Odanın 

yenilenmemiş ve eski olması, envanterin eski olmasi, odanin nem 

bazı bölümlerinin asla yeterince ısıtılamamasi ama bu her alanda geçerli değildir.

Araştırmanın elde edilen sonuçlarından ö

katılımcılar (toplam 20 kişiden 10'u), tesislerde nem varlığını, eski veya icat edilmemiş 

envanterin yanı sıra kaldıkları yerde yetersiz ısı olduğunu göstermektedir.

kökene sahip yedi kişi (7) toplam (20 kişi) odanın yeterince sıcak olmadığını düşünüyor ve üç 

(3) katılımcı yeterince sıcak olup olmadığını bilmiyor. Bu şunu gösteriyor ki Roman etnik 

kökene sahip insanlar için özellikle kötü konaklama koşullarının olduğunu gösterir.

 eğitimi

 

Cezaevi personelinin çalışan sayısı ile ilgili olarak, katılımcıların çoğu bu sayının yeterli 

olduğunu belirtmiş, ancak iş organizasyonunun iyi olmadığına inanmaktadırlar. Bazı 

katılımcılar, çalışanların ihtiyaçlarına uygun şekilde cevap verebilecek becerilere veya kısmen 

becerilere sahip olmadıklarına inanmaktadır. Katılımcıların bazıları cezaevi kurumlarındaki 

çalışanların iş görevlerinin zamanında, yasal ve sorumlu bir şekilde yerine getirilmesinde 



profesyonel ve profesyonel olmadıklarına inanmaktadırlar. Roman etnik kökeninden beş (5) 

katılımcı, iş görevlerinin zamanında, yasal ve sorumlu bir performans göstermesi için 

çalışanların profesyonel ve profesyonel olmadığını ve dört (4) katılımcıdan emin olmadığını 

düşünmektedirler.

 

 

Hükümlülerin birçoğu, araştırmanın bulgularına göre, bazıları asla veya çok nadiren kişisel 

hijyen ürünleri almaktadirlar. Katılımcıların çoğu cezaevlerinde hijyeni çok iyi değil, bazıları hiç 

de iyi değil olarak değerlendirdi. Kötü hijyen koşulları hükümlülerin sağlığını olumsuz yönde 

etkiler. Gıda ile ilgili olarak, hükümlülerden bazıları yemeklerde yeterli yiyecek alamadıklarına, 

gıda kalitesinin iyi olmadığına ve gıdaların düzgün bir şekilde servis edilmediğine, yiyecek ve 

nteri (sandalyeler ve masalar) için gerekli gereçlere sahip olmadığına 

inanmaktadır.

Hijyen ürünleri Roman katılımcıların neredeyse yarısına düzenli olarak sunulmuyor

katılımcıdan sadece 8'i), üç (3) kişi çok nadiren bu tür fonlar almaktadır. 

olmadığını (Roma etnik kökeninden 5 kişi bunu düşünüyor), üç (3) kişi ise hijyenin hiç iyi 

olmadığını düşünüyor. Roman etnik kökene katılanların çoğu (20 kişiden 18'i) 

sağlıklarını etkilediğini, diğer iki (2) kişinin emin olmadığını Aldıkları yemeklerde 

(20 Roman etnik kökeninden 8'i) ve aynı sayıda katılımcı 

yiyecek kalitesinin iyi olmadığına inanıyor.

Roman etnik kökene katılan toplam katılımcı sayısının yarısından fazlası buna yanıt verdi. 

Yerleşik düzenlemeleri bilmemek mahkum olan her insandan en az 12.500 kalori için norm 

belirlenmistir (20 katılımcıdan 8' ise bunu bilmediklerini yanıtladı, dokuz (9) kişi ise bundan 

emin değil.

 Dış dünya ile iletişim (gönderiler, telefon görüşmeleri, ziyaretler, vb.)

 

Hükümlülerin dış dünyayla iletişim hakkı konusunda (ziyaretler, telefon görüşmeleri, 

gönderilerin alınması, mektup gönderme, vb.) bircok hükümlü dış dünya ile bu iletişimin iyi 

olmadığına inanmaktadır. Roma etnik kökeninden en fazla sekiz (8) kişi hafta sonunu 

kullanma hakkına sahiptir, ancak bu hakkı henüz kullanmamıştır.



 

 

Hükümlülerin çoğu, cezalarını verdikleri kurumların, düzenlenmiş beden eğitimi, spor ve diğer 

faaliyetlerin yanı sıra rekreasyon faaliyetleri için yeterli fırsatlara sahip olmadıklarına 

inanmaktadır. Roman etnik kökeninden 11 kişi cezaevinde organize beden eğitimi, spor ya 

da başka faaliyetler olmadığını söyledi.

ekipmanı ve teknik yardım olmadığını söylerken, Roman etnik kökeninden üç (3) kişi bundan 

emin değildir. Roman etnik kökene katılanların yarısı, yani (10 kişi) kaldıkları kurumdaki 

çalışanların / görevlilerin hiçbir zaman uygun spor aktiviteleri düzenlemediğini söyledi. 

 Hüküm giymiş kişilerin istihdamı

 

Çalışan hükümlüler yeterli çalışma koşullarına sahip değiller, bazıları yeterli ekipmana sahip

değil, bazıları her şeyin doğaçlama olduğuna inanıyor. Yeni ekipman sağlayarak ve çalıştıkları 

koşulları iyileştirerek çalışma sürecinin önemli ölçüde iyileştirileceğine / modernize 

edileceğine inanıyorlar. Katılımcıların bazıları iş için düzenli tazminat , bazıları 

kurumda istihdam edilmiş olmalarına rağmen böyle bir tazminat almamıştır.  Roman 

katılımcıların yarısından fazlasına göre (20 üzerinden 13) yeni ekipmanlarla çalışma sürecini 

iyileştirmek gerekir, Roman etnik kökene sahip yedi (7) kişi, hükümlülerin çalışma koşullarını 

iyileştirerek çalışma sürecinin geliştirileceğine inanıyor.

 Hüküm giymiş kişilerin sağlığının korunması

 

Hükümlülerin çoğu sağlık sigortali değil ve bunlar sigortalı olup olmadıklarını bilmiyorlar. 

Cezaevi ambulansında uygun ekipmanların bulunmamasının yanı sıra gerekli ilaçların 

eksikliğine dikkat çekiyorlar. Sağlık ve hizmetlerin, özellikle hüküm giymiş uyuşturucu 

bağımlıları, Hepatit B ve C'den muzdarip insanlar için tatmin edici düzeyde olmadığını 

düşünüyorlar ükümlülerin yarısından fazlasında (12 kişi) belirtildiği gibi, hasta 

hükümlüler için sağlık standartları karşılanmıyorken, Roman etnik kökeninden üç (3) kişi bu 

standartların karşılanıp karşılanmadığından emin değil. 

Roman etnik kökeninden en fazla 11 kişi sağlık sigortasına sahip olmadığını ve aynı bağlılığa 

sahip üç (3) kişinin güvenli olmadığını söyledi. Katılımcıların cevaplarına göre Romanların

yarısı hapishane ğlık ocağında sıkıntısı olduğunu gösteriyor (10 kişi

(7) kişi, kurumda sağlık hizmetlerini kullanırken sağlık ocağında 

ekipman olmadığını söyledi.



 Eğitim ve mesleki gelişim

 

Hükümlülerin yeniden sosyalleşmesinin önemli bir kısmı ilk ve orta öğretim ile mesleki eğitim 

ve öğretimin tamamlanmış olmasına rağmen, uygun eğitim içeriğine erişim tüm hükümlüler 

için mevcut değildir. Hükümlü kişiler için bu özellikle ilköğretime sahip olmayan ya da sadece 

ilköğretime sahip olan çok sayıda insan olduğu gerçeğini dikkate alırsak Eğitim 

içeriğinin bulunmaması, Roman etnik kökenine katılanların yarısı tarafından doğrulanırken, 

üç (3) kişi bundan emin değildir.

 Ön muamele fonksiyonu ve yasal korumanın işleyişi

 

Hükümlüler, kurumdan görevden alınmalarına hazırlanmanın bir yolu olarak tahliye öncesi 

avinin varlığını bilmiyorlar, hükümlünün cezayı verdikten sonra yaşayacağı veya kalacağı 

yerde Sosyal İşler Merkezi ile işbirliği içinde olduklarini bilmiyorlar. Bazı hükümlüler, hakları 

ihlal edildiğinde yetkili makamlara ve kurumlara şikayette bulunma ve

makamlara itiraz etme hakkına sahip olduklarını bilmiyorlar veya emin değiller. Roman etnik 

kökenine sahip beş (5) kişi sözde mahkum olan kişilerin yargılama öncesi tedavisi, ancak 

hapis cezasına çarptırılmasının sonuna yaklaşsalar da, böyl

etnik kökene sahip dört (4) kişi, kurumda cezalarına hizmet ettikleri böyle bir şey olduğundan 

emin değildir ve dokuz (9) kişi bile cevaptan emin değildir, yani bu hakkı bilmiyorlar. 

etnik kökene sahip üç (3) kişi, hakları ihlal edildiğinde Kamu Denetçisine 

başvurabileceklerini bilmemektedir; Roman etnik kökeninden bir (1) katılımcı bu haktan emin 

değildir.

 Ceza infaz kurumlarında ayrımcılık ve şiddet

 

Bazı hükümlüler etnik kökenleri, statüleri veya kişisel özellikleri nedeniyle farklı muamelelere 

sahiptir. Hükümlülerden bazıları cezaevlerinde defalarca şiddet mağduru oldu, bazıları 

çalışanlar tarafından şiddet mağduru oldu, diğerleri başka mahkumlardan şiddet gördü. 

topluluğuna ait şiddet mağdurları. Beş (5) 

katılımcı Roman etnik kökenliler, etnik kökenleri nedeniyle cezaevinde farklı bir muamele 

gördüklerini, üç (3) kişi statüleri ve kişisel özellikleri nedeniyle farklı muamele görmektedir. 

p dört (4) kişi çalışanların şiddet mağduru olmuştur, Roman etnik 

kökene sahip üç (3) kişi diğer hükümlüler tarafından şiddet mağduruydu, üç (3) kişi birkaç kez 

şiddete maruz kaldı, Roman etnik topluluğunun iki (2) üyesi daha önce hapishane şiddetinin 

anı olup olmadıklarından emin değil. 



kurumlardaki ayrımcılık ve şiddet özellikle Roman etnik köken hükümlülerine karşı telaffuz 



ДЕЛ 1:  Правна рамка и механизми за заштита на правата 
на осудените лица

 
1.1. Меѓународна правна рамка 

 Стандардни минимални правила

 

Стандардните минимални правила за постапување со затворениците се 

правила кои ги претставуваат, во целина, минималните услови кои се прифатени 

како соодветни од страна на Обединетите Нации Усвоени се 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 јули 1957 и 2076 (LXII) од 13 мај 1977 . Овие правила 

имаат за цел да прикажат што е општо прифатено како добри принципи и практика 

во постапувањето со затвореници и раководење со казнено поправни установи.

По однос на сместувањето, со овие правила е предвидено дека: Целокупното 

сместување обезбедено за затворениците, и особено сместувањето за спиење, ќе ги 

исполнува сите здравствени предуслови, при што ќе се земат предвид климатските 

услови, и особено кубната содржина на воздух, минималниот поден простор, 

осветлувањето, затоплувањето и вентилацијата. Во сите места каде што 

затворениците треба да живеат или работат

 Прозорците ќе бидат доволно големи да им овозможат на затворениците да 

читаат или работат на природна светлина и ќе бидат направени на начин кој 

овозможува влегување на свеж воздух без оглед дали има вештачка 

вентилација; 

 Ќе се обезбеди доволно вештачка светлина за затворениците да можат да 

читаат или работат без да го нарушат видот.

По однос на исхраната, Управата на секој затвореник му обезбедува во 

вообичаеното време храна со нутритивна вредност адекватна за здравјето и силата, 

со добар квалитет и добро подготвена и послужена. Вода за пиење ќе биде 

обезбедена за секој затвореник секогаш кога ќе има потреба

При приемот, на секој затвореник ќе му се обезбеди писмена информација за 

правилата со кои се регулира постапувањето со затворениците од негова категорија, 

дисциплинските услови на установата, одобрените методи на барање информации и 

                                                            
1 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of 
Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its 
resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.  Повеќе на линк: 
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf  (пристапено 
на 04.05.2020година) 



поднесување поплаки и за сите други прашања кои се потребни да му се овозможи 

на затвореникот да ги разбере своите права и должности и да се прилагоди на 

животот во установата.

Стандардните минимални правила за постапување со затворениците во голем 

дел се имплементирани во нашето законодавство, односно во Законот за 

извршување санкции.

Комитет против тортура 

 

Комитетот против тортура е формиран врз основа на Конвенцијата против тортура и 

друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување, усвоена на 

Генералното Собрание на Обединетите Нации на 10 декември 1984 година, а стапи на 

сила на 26 јуни 1987 година Комитетот против тортура (CAT) е тело составено од 10 

независни експерти кои ја следат имплементацијата на Конвенцијата против тортура 

и друго сурово, нечовечно и деградирачко постапување или казнување од страна на 

државите членки. Сите држави членки се обврзани да поднесуваат редовни 

извештаи до Комитетот за спроведувањето на правата. Државите мора во текот на 

првата година да поднесат извештај една година по пристапувањето кон 

Конвенцијата, и потоа секои четири години. Комитетот го разгледува секој извештај и 

своите загрижености и препораки до државата членка ги дава во форма на "заклучни 

забелешки". Покрај процедурата за поднесување извештаи, Конвенцијата утврдува 

три други механизми преку кои Комитетот ја спроведува својата функција за вршење 

мониторинг: Комитетот може исто така во одредени околности да разгледува 

поединечни приговори или известувања од поединци кои тврдат дека постои 

повреда на нивните права од Конвенцијата, да спроведува истраги, и да разгледува 

меѓудржавни приговори. 

Со Факултативниот протокол кон Конвенцијата, кој стапи во сила во јуни 2006, 

се формираат Поткомитети за спречување на тортурата (SPT). Поткомитетот има 

мандат да ги посетува местата каде луѓето се лишени од слобода во државите 

членки. Според факултативниот протокол, државите членки основаат независни 

национални механизми за спречување на тортурата на национален план, кои имаат 

мандат да вршат инспекција на местата за притвор. Комитетот против тортура се 

состанува во Женева и вообичаено одржува по две седници во годината

                                                            
2 Комитет против тортура, официјална веб страна на Канцеларијата на Високиот комесар на Обединетите нации за 
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 Европски комитет за заштита од тортура и нечовечко или понижувачко 

постапување или казнување

 

Комитетот за спречување на тортурата е формиран врз основа на “Европската 

конвенција за спречување на тортурата и нечовечно или деградирачко постапување 

или казнување” на Советот на Европа, која стапи во сила во 1989. Се надградува на 

член 3 од Европската конвенција за човекови права, според кој “Никој не треба да 

биде изложен на тортура или деградирачко постапување или казнување”. Комитетот 

за спречување на тортурата не претставува истражно тело, туку обезбедува вон

судски заштитни механизми за да се заштитат лицата кои се лишени од слобода од 

тортура или други форми на лошо постапување. Оттаму, тоа ја надополнува работата 

на Европскиот суд за човекови права Преку посети, Kомитетот врши увид во 

постапувањето со лицата лишени од слобода со цел, доколку е потребно, да jа 

засили нивната заштита од тортура и нечовечко или понижувачко постапување или 

казнување (според член 1 од Конвенцијата). Секоjа Страна одобрува посети, согласно 

оваа Kонвенциjа, на местата што се под неjзина jурисдикциjа каде лицата се лишени 

од слобода од страна на властите.

Согласно одредбите од Конвенцијата, секоjа Страна е должна на Kомитетот, 

заради извршување на неговата задача, да му овозможи: 

 пристап на неjзината териториjа и движење без никакви ограничувања; 

 добивање секакви податоци за местата каде што се наоѓаат лицата лишени од 

слобода; 

 посета, по сопствена желба, на сите места во кои се наоѓаат лицата лишени од 

слобода, што подразбира и право на непречено движење во внатрешноста на тие 

места; 

 добивање секакви податоци со кои Страната располага, а кои му се потребни на 

Kомитетот за извршување на неговата задача. 

При барањето на тие податоци, Kомитетот води сметка за правните прописи и 

професионалната етика што се применуваат во односната земjа. Kомитетот може да 

разговара со лицата лишени од слобода без присуство на сведок. Исто така, може 

слободно да стапи во контакт со секое лице за кое смета дека ќе му даде корисни 

податоци. Доколку е потребно, Kомитетот на лице место им ги соопштува 

забелешките на надлежните органи на конкретната Страна

                                                            
3 Европска конвенција за заштита од тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување. Повеќе на 
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 Спречување на лошо постапување со лица лишени од слобода во Европа

КСТ организира посети на местата на притворање и затворање, со цел да оцени како 

се постапува со лицата лишени од слобода. Овие места вклучуваат затвори, 

воспитно поправни центри за малолетни сторители, полициски станици, прифатни 

центри за сместување на емигранти, психијатриски болници, социјални домови за 

згрижување и други.

Делегациите на КСТ имаат неограничен пристап до местата за лишување од слобода 

и имаат право слободно да се движат внатре во овие места без ограничување. Тие 

насамо разговараат со лицата лишени од слобода и слободно комуницираат со сите 

лица кои можат да дадат потребни информации.

По секоја посета, КСТ до засегнатата држава испраќа детален извештај. Во овој 

извештај се содржани наодите и препораките на КСТ, како и забелешки и барања на 

информации од страна на комитетот. КСТ исто така бара детален одговор на 

прашањата покренати во неговиот извештај. Овие извештаи и одговорите 

претставуваат дел од постојаниот дијалог што комитетот го води со засегнатите 

држави.

Целосниот назив на КСТ е „Европски комитет за спречување на тортурата и 

нечовечното и понижувачко постапување или казнување”. Со тоа се нагласуваат две 

значајни особености: прво, неговиот обем на делување ја опфаќа Европа, и второ, не 

ја покрива само тортурата, туку и широк дијапазон на ситуации кои можат да се 

подведат под „нечовечно и понижувачко постапување или казнување “

 Систем на посети

 

Посетите ги спроведуваат делегации кои вообичаено се составени од неколку 

членови на КСТ, кои ги придружуваат вработените во Секретаријатот на КСТ, а 

доколку е потребно се вклучуваат и други експерти и толкувачи.

Делегациите на КСТ ги спроведуваат посетите на периодична основа (вообичаено 

еднаш на секои четири години), но дополнително се вршат „ad hoc” посети кога за тоа 

ќе се јави потреба.

КСТ мора да ја извести државата дека има намера да изврши посета. По 

известувањето, делегацијата на КСТ може, во кое и да е време, да ги посети местата 

каде што лицата можат да бидат лишени од слобода.



 Соработка и доверлив карактер

 

Начелата на соработка и доверливиот карактер на комуникацијата се вградени во 

меѓународниот договор со кој се основа КСТ.

 Соработката со националните власти се наоѓа во средиштето на активностите 

на КСТ, бидејќи целта е да се заштитат лицата кои се лишени од слобода, а не да се 

осудат државите за сторените повреди.

 Доверливиот карактер е втора карактеристика на работата на КСТ. Наодите и 

извештаите на комитетот и одговорите на владите, по правило, имаат доверлив 

карактер. Сепак, голем дел од информациите поврзани со работата и активностите 

на КСТ се наоѓаат во јавната сфера.

 Објавување

 Самата држава може да бара објавување на извештајот на КСТ, заедно со 

нејзиниот одговор. Досега, повеќето држави одбраа овие документи да се објават.

 Доколку државата не соработува или одбива да ја подобри состојбата според 

препораките на КСТ, тој може да одлучи да даде јавна изјава.

 Покрај тоа, КСТ изготвува oпшт извештај за своите активности, кој се објавува 

еднаш годишно.

 Структура на КСТ

 Членовите на КСТ се независни и непристрасни експерти кои имаат различно 

образование, вклучувајќи правници, лекари и специјалисти за прашањата поврзани 

со затворите и полицијата.

 Комитетот на министри на Советот на Европа избира по еден член во КСТ од 

секоја земја членка. Членовите на КСТ истапуваат лично (односно тие не ја 

претставуваат државата во однос на која се избрани). Со цел да се обезбедат 

натамошни гаранции за независноста, членовите на КСТ не одат во посети на 

државите во однос на кои се избрани.

 Секретаријатот на КСТ е дел од Советот на Европа.



 Основни податоци

 КСТ е основан со „Европската конвенција за спречување на тортура и 

нечовечното и понижувачко постапување или казнување”, акт на Советот на Европа, 

кој стапи во сила во 1989 година.

 КСТ се надградува над член 3 од Европската конвенција за човекови права, кој 

предвидува дека „никој не смее да биде изложен на тортура и нечовечно и 

понижувачко постапување или казнување”.

 КСТ не е истражно тело, но обезбедува вонсудски превентивен механизам за 

заштита од тортура и од други форми на лошо постапување, на лицата лишени од 

слобода. КСТ се надополнува на работата на Европскиот суд за човекови права.

 Ратификации

 Конвенцијата е ратификувана од 47 земји членки на Советот на Европа.

 Конвенцијата е отворена за потпишување од страна на државите членки на 

Советот на Европа

Комитетот за спречување на тортурата на Советот на Европа оствари посета на

Република Северна Македонија, кога Делегација на Комитетот на Советот на Европа 

изврши периодична посета на нашата држава од 2 до 12 декември 2019 година. Ова 

беше 13 та посета на земјата. За време на посетата, делегацијата го оцени третманот 

и заштитните мерки на лицата лишени од слобода од полицијата и ја испита 

состојбата на затворениците (вклучително и малолетни лица) во пет затворски 

установи. Во овој поглед, особено внимание беше посветено на мерките преземени 

од надлежните органи со цел да се одговори на долгогодишните препораки на 

Комитетот за услови во затворите, во светло на обврските на нашата држава 

преземени во октомври 2017 година. Понатаму, делегацијата посети две 

психијатриски установи и дом за социјална заштита

Извештајот од Комитетот до Владата на Република Северна Македонија од 13 

октомври 2017 година, во однос на посетата спроведена од Комитетот во периодот 

од 6 ти до 9 ти декември, е последниот јавно објавен Извештај од Комитетот кој се 

однесува на нашата држава. Согласно членот 7 на Европската Конвенција за 

спречување на мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување, 

Делегација на Комитетот за спречување на мачење, во периодот од 06 до 09 

декември 2016 година оствари ad hoc посета на Република Северна Македонија. 

                                                            
4 Совет на Европа, Комитет за спречување на тортурата. Повеќе на линк: https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-
europe-anti-torture-committee-carries-out-visit-to-north-macedonia [пристапено на 04.05.2020] 



Извештајот за посетата беше предаден на државните органи на 20 март 2017 година, 

и од нив беше побарано да обезбедат одговор во рок од три месеци. Основната цел 

на посетата беше да се погледнат условите на местата за лишување од слобода и 

третманот на затворениците во Затворот Идризово, во кој се наоѓаат три петини од 

затворениците во државата. Од 2006 година па наваму, Комитетот за спречување на

тортурата во неколку наврати ја критикуваше состојбата во оваа установа, 

наведувајќи дека условите во одредени крила можe да се опишат дека се сведуваат 

на нечовечки и понижувачки третман. Во наведениот Извештај, членовите на 

Комитетот врз основа на затекнатите состојби во КПУ Идризово, КПУ Штип и КПУ 

Затвор – Скопје, упатија низа критики и препораки, меѓу кои ги издвојуваме:

 Препорака до државните органи да побараат одговорност од сите раководни 

лица на затворите, за да се осигураат дека тие ја извршуваат нивната основна 

одговорност во гарантирање на тоа дека затворските службеници го 

почитуваат правото на физички и ментален интегритет на затворениците

 Сите раководни лица да обратат посебно внимание на персоналот, особено на 

затворските службеници, да превземат одговорност и итни чекори за 

справување со сите индиции дека затворските службеници малтретираат 

затвореници

 Државните органи да развијат стратегија за борба против насилството помеѓу 

затворениците во Затворот Идризово; дел од оваа стратегија ќе треба да 

вклучува инвестирање на далеку поголеми ресурси за ангажирање на 

дополнителен персонал, како и за развивање на професионализмот на 

вработените

 Онаму каде резултатите од лекарски преглед укажуваат дека затвореникот 

претрпел малтретирање, треба да постои обврска за лекарите по автоматизам 

да го известат Јавното Обвинителство, без оглед дали засегнатото лице го 

бара истото и секоја изјава дадена од засегнат затвореник треба исто така да 

биде пренесена

 Државните органи да превземат конкретни активности за борба со феноменот 

на корупција и протекционизам во сите затвори, особено во КПУ Идризово, и 

тоа преку превенција, едукација и примена на соодветни санкции

 Проблемите како малтретирање, насилство помеѓу затворениците, корупција и 

недостиг на понудени активности на затворениците во Затворот Идризово се 

внатрешно поврзани со недоволниот број затворски службеници, како и ним 

недоволно пружената поддршка и обука



 Потреба од итни чекори за намалување на нивото на населеност во соби во кои 

престојуваат повеќе лица, за да се обезбеди минимум 4 квадратни метри 

животен простор по затвореник, не сметајќи ги санитарните јазли

 Препорака до државните органи за воведување јасна политика и сеопфатна 

постапка за утврдување на причините за смртта на притворените лица 

вклучувајќи и кога смртта ќе настапи во (или на пат кон) болница и јасни 

критериуми за класификација на смртните случаи како самоубиства

 Препорака дека на сите затвореници во самица треба секојдневно да им биде 

понуден најмалку еден час на отворено, како и можност за туширање најмалку 

два пати неделно

Комитетот во Извештајот наведува низа недостатоци и неправилности во однос на 

пренаселеноста на казнено поправните установи, здравствената заштита, 

малтретирање на осудените лица од страна на службените лица, како и честото 

насилство помеѓу самите осудени лица. Во извештајот се нотирани и поплаки во 

врска со вербално малтретирање од страна на затворски службеници, особено во 

однос на затвореници од ромска националност

Национално законодавство

 Што предвидува Уставот на РСМ?

 

Според член 9 од Уставот на Република Северна Македонија, граѓаните се еднакви во 

слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и 

социјалното потекло, политичкото и верското уверување; имотната и општествената 

положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. Животот на човекот е 

неприкосновен. Во Република Северна Македонија не може да се изрече смртна 

казна по ниту еден основ Физичкиот и моралниот интегритет на човекот се 
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неприкосновени. Се забранува секој облик на мачење, нечовечко или понижувачко 

однесување и казнување. Се забранува присилна работа

 Национален превентивен механизам на РСМ

 

Националниот превентивен механизам (НПМ) согласно Факултативниот протокол 

кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко 

постапување или казнување е национално тело кое редовно го испитува 

постапувањето кон лицата лишени од слобода со цел зајакнување, ако е потребно, на 

нивната заштита од тортура и од друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко 

постапување или казнување, дава препораки на релевантните органи со цел 

подобрување на постапувањето и на условите на лицата лишени од слобода и 

спречување на тортура и друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување 

или казнување, земајќи ги предвид релевантните норми на Обединетите нации,

поднесува предлози и согледувања во врска со постоечкото или со нацрт

законодавството.

Со Законот за ратификација на Факултативниот протокол Република Северна 

Македонија даде изјава дека Народниот правобранител е назначен да дејствува како 

Национален превентивен механизам, а во соработка и со претходна согласност на 

Народниот правобранител и невладини организации и организации кои имаат статус 

на хуманитарни организации во Република Северна Македонија можат да преземат 

некои од надлежностите на Националниот превентивен механизам. По донесувањето 

на Законот за ратификација на Факултативниот протокол од страна на Република 

Северна Македонија, со кој Народниот правобранител се назначи за национално тело 

за превенција од тортура, беа преземени неопходните чекори за негово 

воспоставување. Следејќи ги препораките на Поткомитетот за превенција од тортура 

при Обединетите нации, во рамки на Народниот правобранител е формирано посебно 

одделение Национален превентивен механизам (НПМ), чија основна задача е 

превенција на тортура и друг вид на сурово, нечовечно и понижувачко постапување 

или казнување.

НПМ во Република Северна Македонија согласно овластувањата кои 

произлегуваат од Факултативниот протокол има пристап до сите податоци и 

информации што се однесуваат на бројот на лица лишени од слобода, како и до 

                                                            
7 Член 11 од Уставот на Република Северна Македонија (донесен на 17 ноември 1991 година, и објавен во „Службен 
весник на РМ“ број 52 од 22.11.1991 година), со Амандманите од I до XXXII, објавени во „Службен весник на Република 
Македонија“, и тоа: Амандманите I и II, во број 1 од 10 јануари 1992 година; Амандманот III, во број 31 од 2 јули 1998 
година.; Амандманите IV до XVIII, во број 91 од 20 ноември 2001 година; Амандманот XIX, во број 84 од 30 декември 
2003 година; Амандманите XX до XXX, во број 107 од 9 декември 2005 година; Амандманот XXXI, во број 3 од 9 јануари 
2009 година, и испр. во број 13 од 29 јануари 2009 година; и Амандманот XXXII, во број 49 од 12 април 2011година. 



бројот на места и нивни локации; има пристап до сите информации што се 

однесуваат на постапувањето со тие лица, како и на условите на нивното лишување 

од слобода; има пристап до сите места на лишување од слобода и нивните 

инсталации и објекти; има можност за разговори без надзор со лицата лишени од 

слобода, без сведоци и тоа или лично или со преведувач, ако тоа се смета за 

неопходно, како и со било кое друго лице за кое националниот превентивен 

механизам смета дека може да му даде релевантни информации; има слобода да ги 

избере местата кои сака да ги посети и лицата со кои сака да разговара; како и право 

на контакти со Поткомитетот на ОН за превенција на тортура, на истиот да му 

испраќа информации и со истиот да одржува состаноци

 Управа за извршување на санкциите

 

Управата за извршување на санкциите работи во состав на Министерството за 

правда и има својство на правно лице. Таа врши директен и индиректен надзор врз 

работата на казнено поправните и воспитно поправните установи. Ја следи и 

проучува примената на прописите за извршување на санкциите и мерката притвор, 

непосредно презема мерки или предлага мерки за подобрување на условите во кои 

се извршуваат санкциите и мерката притвор, дава стручна помош за извршување на 

санкциите, собира и обработува статистички податоци и врши други работи 

предвидени со овој закон или други прописи. Управата обезбедува и организира 

почетна и континуирана обука и усовршување на вработените во Управата, како и на 

вработените лица во установите. Покрај тоа, остварува соработка со установи, 

здруженија и организации кои се занимаваат со проблемите на извршувањето на 

санкциите и мерката притвор и соработува со други државни органи, научни и други 

установи и здруженија заради подобрување на условите за извршување на 

санкциите и помош по отпуштањето на осудените лица. Според Законот, Управата за 

состојбата и работењето на казненопоправните установи и воспитно поправните 

установи поднесува годишен извештај до Владата на Република Македонија заради 

информирање и го објавува на својата веб страна
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 Судија за извршување на санкциите

 

Судијата за извршување на санкциите ги штити правата на осудените лица, врши 

надзор над законитоста во постапката за извршување на санкциите и обезбедува 

рамноправност и еднаквост на осудените лица пред законот. Судија за извршување 

на санкциите се определува во сите основни судови.

Судијата за извршување на санкциите презема активности и одлучува за: 

 упатување на издржување на казната затвор, 

 одлагање на издржување на казната затвор, 

 прекин на издржување на казната и ставање вон сила на прекинот на 

издржување на казната затвор, 

 пресметување на казната, доколку надлежниот суд не донел соодветна 

одлука, 

 настапување на застареност на извршување на казната или запирање на 

извршување на казната поради смрт на осуденото лице, го известува 

надлежниот суд кој ја донел пресудата, 

 соработка со надлежните центри за социјална работа за постпеналната 

помош, 

 замена на паричната казна со затвор, 

 плаќање на паричната казна односно глобата на рати, 

 примена на одредбите од Законот за меѓународна соработка во кривичната 

материја, 

 примена на одредбите од Законот за пробација и 

 други работи пропишани со закон

 

 Преглед на Законот за извршување на санкциите

 

Основен правен акт со кој се регулира извршувањето на санкциите изречени за 

казниви дела во Република Северна Македонија е Законот за извршување на 

санкции. Според законот, за казниви дела се сметаат кривичните дела и 

прекршоците.

Спрема лицето кон кое е насочена санкцијата изрично со закон е забранета 

дискриминација врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка 

припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на 
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маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, 

религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост, 

возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично 

својство и општествен статус или која било друга основа

Кон лицата сместени во казнено поправните и воспитно поправните домови се 

постапува човечно, со почитување на човековата личност и достоинство, зачувување 

на нивното телесно и душевно здравје, водејќи притоа сметка за остварување на 

целите на одделни санкции и мерки

Работите на извршувањето на санкциите се во надлежност на Управата за 

извршување на санкциите, а Република Северна Македонија ги обезбедува 

средствата потребни за извршувањето на санкциите. Работата над казнено

поправните установи во државава ја следи Управата за извршување на санкции, која 

е во состав на Министерството за правда. Управата е должна да ја следи и проучува 

примената на прописите за извршување на санкциите и мерката притвор, 

непосредно презема мерки или предлага мерки за подобрување на условите во кои 

се извршуваат санкциите и мерката притвор, дава стручна помош за извршување на 

санкциите, собира и обработува статистички податоци и врши други работи 

предвидени со овој закон или други прописи

Процесот на ресоцијализација има клучна улога во казнено поправните домови, па 

оттука и целите на извршувањето на казната затвор се во насока на оспособување 

на осудените лица да се вклучат во општеството со најдобри изгледи за самостоен 

живот

Казнено поправните установи во зависност од степенот на обезбедувањето, степенот 

на ограничувањето на слободата на движење и видовите на третман што се 

применуваат спрема осудените лица, можат да бидат установи од затворен

полуотворен и отворен вид. Установите од затворен вид имаат физичко и 

материјално обезбедување, како што се затворска полиција, оградни ѕидови, 

технички средства и други мерки за обезбедување со кои се спречува бегството на 

осудените лица. Установите од полуотворен вид имаат затворска полиција која ја 

обезбедува дисциплината и го контролира движењето на осудените лица. 

Установите од отворен вид немаат физичко и материјално обезбедување. 

Организацијата на животот и работата на осудените лица во овие установи се 

засновува врз самодисциплина и лична одговорност, а контрола врз нивното 
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движење и работа вршат воспитувачи и инструктори Во установите од затворен и 

полуотворен вид се основаат затворени, полуотворени и отворени одделенија. 

Во затворено одделение се извршува казната затвор во траење подолго од 

три години, како и казната затвор подолго од една година спрема повторници порано 

осудувани на казна затвор. Лица осудени на казна доживотен затвор, казната ја 

издржуваат во согласност со одредбите за извршување на казната затвор и ги 

уживаат сите права и погодности, освен оние кои се ограничени со куќниот ред на 

установата.

Во полуотворено одделение се извршува казната затвор во траење до три 

години, кога со оглед на кривичното дело, побудите од кои тоа е извршено и 

личноста на сторителот, може да се оцени дека и со извршување на казната во 

полуотворено одделение ќе се постигне целта на извршувањето на казната затвор, 

како и казната затвор до една година спрема осудени лица за кривични дела 

извршени во поврат

Во отворено одделение се извршува казната затвор за осудени лица за 

кривични дела извршени од небрежност и за други кривични дела на осудени лица на 

казна затвор до три години, доколку основано може да се очекува дека тоа одговара 

на карактерот на кривичното дело и личноста и дека во вакво одделение со чувство 

на лична одговорност осудените лица ќе ги извршуваат своите обврски и нема да го 

злоупотребат престојувањето

Секое осудено лице, согласно законот, ги има следните права:

 право на сместување – просториите во кои се сместени осудените лица мора 

да ги исполнуваат минималните хигиенски услови, да имаат доволна дневна 

светлина, проветрување, не смее да има влага, и мора за секое лице просечно 

да се обезбеди се обезбеди најмалку 9 м3/4 m2 простор. На секое осудено 

лица мора да му се обезбеди кревет, столче и ормар.

 право на облека и постелнина – Осудените лица можат да користат своја 

облека, обувки и постелнина, но доколку немаат, установата е должна да им ги 

обезбеди.

 право на лична хигиена Установата е должна да обезбеди услови и прибор 

неопходни за одржување на хигиената и зачувување на здравјето на 

осудените лица.
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 право на исхрана На осудените лица им се обезбедува исхрана која дневно 

мора да има најмалку 12.500 џули по лице. Храната се дава во три оброци 

дневно, во вообичаени термини за тоа и пристојно сервирана.

 право на третман – Осудените лица имаат право на учество во редовни 

(општи) и/или специфични програми, мерки и активности како што се работа, 

образование, слободни активности, спорт и рекреација на осудените лица, 

медицинско психолошки третман.

 право на одмор Осудените лица имаат право на осумчасовен непрекинат 

одмор во текот на денот и на еден ден одмор во неделата. Исто така, имаат 

право на престој најмалку два часа дневно, надвор од затворените простории 

на установата.

 право на пензиско осигурување Им се признава во пензиски стаж времето 

што непрекинато ќе го поминат на работа со полно работно време според 

општите прописи, доколку од надоместокот за работа ги плаќаат 

определените придонеси.

 право на здравствена заштита Им се гарантира правото на здравствена 

заштита и им се обезбедува потребната медицинска помош и болничко 

лекување според прописите од областа на здравствената заштита и 

здравственото осигурување.

 право на информирање Треба да им бидат достапни законите и 

подзаконските акти кои се однесуваат на начинот на издржување на казната 

затвор

 право на задоволување на верски потреби – Им се дозволува да ги 

задоволуваат своите верски чувства и потреби согласно со условите и 

можностите на установата

 право на контактирање со надворешниот свет (допишување, телефонирање, 

посети) Осуденото лице има право да се допишува, да телефонира, да прима 

посети два пати во месецот од најблиските

 право на примање на пратки Осудените лица имаат право да примаат пратки, 

од страна на членови од потесното семејство

 право на склучување на брак За време на издржувањето на казната 

осуденото лице може да склучи брак

 право на правна помош Установата дава информации и правна помош на 

осудените лица во однос на користењето на правните средства и 

преземањето на дејствијата заради заштита на нивните права Осудените лица 

имаат право на усна поплака до директорот на установата или лице овластено 



од него за повредено право или сторена друга неправилност. Писмена 

поплака до директорот на установата можат да поднесат во рок од осум дена 

од денот на повредата на правото или од сознавањето за повредата на 

правото. Осудените лица за заштита на своите права во врска со положбата и 

начинот на постапување во установата и слично, имаат право да поднесуваат 

правни средства, претставки и други поднесоци до надлежните органи и други 

институции и од нив да добиваат одговор. Осуденото лице може да поднесе 

барање до Европскиот комитет за превенција од тортура и нечовечко 

постапување и до Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации 

кога смета дека му се повредени основните човекови права во текот на 

издржувањето на казната.

 право на ажурирање на лична карта Осудените лица кои се државјани на 

Република Северна Македонија имаат право на ажурирање на податоците од 

личната карта по истекот на нејзината важност, на товар на буџетот на 

Република Македонија.

За доброто поведение и залагање во работата, како и за поттикнување на добро 

однесување и за развивање на чувството за одговорност и за интерес и соработка во 

третманот што се спроведува во установата, на осудените лица можат да им се дадат 

одделни погодности. Погодностите претставуваат збир на мерки за поттикнување на 

довербата на осуденото лице, ублажување на затворската дисциплина и негативните 

влијанија на затворањето, одржување на односите со семејството и надворешниот 

свет, поттикнување на учеството на осуденото лице во остварувањето на процесот 

на ресоцијализацијата, јакнење на одговорноста и самодовербата заради негово 

оспособување за живот во согласност со правниот поредок и исполнување на 

граѓанските обврски. За погодностите со решение одлучува директорот на 

установата. 

Погодностите се состојат од: 

- уредување на животниот простор со лични предмети, 

- почесто примање на пратки или примање на пратки со поголема тежина,

- продолжени посети или посети без надзор во просториите на установата, 

- телефонирање без надзор, 

- престој со брачен или вонбрачен другар во посебна просторија без надзор,  

- посети надвор од просториите на установата до четири часа, 



- слободен излез од установата до седум часа, 

- отсуство до 15 дена во текот на годината, односно до 30 дена за лица на кои 

им е изречена мерка упатување во воспитно поправен дом со тоа што 

отсуството во текот на месецот не може да биде подолго од три дена и 

- целосно или делумно користење на одморот надвор од установата.

Погодностите никако не смеат да се поистоветуваат со правата на осудените лица, 

бидејќи со закон сите осудени лица ги уживаат своите права, додека погодностите се 

мерки или збир на мерки кои се дел од процесот на ресоцијализација и не му 

следуваат на секое осудено лице.

Осудените лица се отпуштаат од издржувањето на казната по издржаната казна, 

по простување на остаток на казната со акт на надлежен орган, по одлука за условен 

отпуст и по одлука на директорот на установата за предвремено отпуштање од 

издржување на казната.

Осуденото лице се отпушта од издржувањето на казната од установата во денот 

кога со акт на амнестија или помилување донесен од страна на надлежен орган се 

ослободува од натамошно издржување на казната затвор.

За условно отпуштање на осуденото лице одлучува судот што ја донел пресудата 

во прв степен во совет составен од тројца судии, кој одлучува надвор од главниот 

претрес.

Директорот на установата може да го отпушти осуденото лице и пред истекот на 

казната најмногу 30 дена за казна затвор до три години, односно 60 дена за казна 

затвор над три години, ако осуденото лице издржало 9/10 од казната и доколку 

осуденото лице не добило условен отпуст

 Состојба во затворите 

 

Во Годишниот Извештај на Народниот Правобранител се истакнува дека бројот на

претставки во 2019 година незначително е зголемен, споредбено со претходната 

година, а поплаките на осудените лица се однесуваа на исти проблеми како и 

претходните години, што е показател дека нема значителни промени во врска со 

можностите за остварување на нивните права. Поплаките во делот на здравствената 

заштита се најбројни, а се однесуваат на несоодветна, ненавремена и 

неконтинуирана здравствена заштита и здравствен третман на осудените лица. 

Недоволно опремените затворски амбуланти и недостигот од лекови е причина 

осудените лица на свој трошок да мора да обезбедуваат потребни лекарства. Дел од 



претставките се однесуваат на неможноста осудените лица да користат погодност, 

или да бидат преместени во друго одделение/установа, има и поплаки поради 

вршење тортура и други облици на нехумано постапување Констатирано е дека 

осудени лица се жалат на третманот од страна на службените лица и дека врз нив се 

употребува сила, или пак дека се понижувани и омаловажувани, а во ниту еден случај 

од надлежните во установите не се потврдени наводите за постапување спротивно 

на закон. Загрижуваат случаите (поплаки) за репресалии врз осудени лица кои 

пријавуваат несоодветен однос и незаконитост во работењето на службените лица, 

како и несериозниот однос на затворската управа за испитување и превенирање од 

овие појави

Во 2019 година од лица кои престојуваат во казнено поправните и воспитно

поправните установи до Народниот Правобранител пристигнале 267 претставки од 

вкупно 254 подносители. Според етничката припадност на подносителите, една 

претставка е анонимна, седум (7) претставки се поднесени од лица од македонска 

етничка припадност, 31 претставка е поднесена од лица од албанска етничка 

припадност, 8 претставки се поднесени од лица од ромска етничка припадност, 2 

претставки се од лица од турска етничка припадност, по една претставка е примена 

од страна на Народниот Правобранител од лица од бошњачка и македонско

муслиманска етничка припадност. Вкупно 204 претставки се поднесени до 

Народниот Правобранител од лица кои не ја декларирале својата етничка 

припадност

ДЕЛ 2 Наоди од спроведеното истражување

 Наоди од спроведеното истражување за почитување на правата на 

затворениците од етничките заедници низ призмата на ромската 

заедница

Истражувањето е на тема Почитување на правата на затворениците од 

етничките заедници низ призмата на ромската заедница. 

Истото има за цел да се добијат информации за нивото на препознавање на 

проблемите од страна на осудените лица, вклучително и на припадниците на 

помалите етнички заедници во КПУ Идризово, КПЈ Затвор Скопје и КПУ Штип, врз 20 

испитаници од секој затвор поединечно. 
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Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица казнено

поправниот дом Идризово со отворено одделение во Велес е установа од затворен 

вид во која има висок степен на физичко и материјално обезбедување. Во КПД 

Идризово казната затвор ја издржуваат машки лица осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор над 3 години односно кога остатокот од казната по пресметаниот 

притвор изнесува над 3 години, како и машки лица повторници осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор над 6 месеци односно кога остатокот од 

казната по пресметаниот притвор изнесува над 6 месеци. Единствено во КПУ

Идризово постои посебно одделение за женски лица каде што казната затвор ја 

издржуваат женски лица од целата територија на Република Северна Македонија кои 

се осудени со правосилна пресуда на казна затвор или малолетнички затвор

независно од висината на казната. Притворените женски лица се сместени во 

посебни простории во притворските одделенија во затворите кои се установи од 

полуотворен вид. Исто така, единствено во КПУ Идризово се извршува казната 

доживотен затвор изречена на машки и женски лица, како и казната затвор изречена 

спрема машки и женски лица странски државјани и лица без државјанство

КПУ Затвор Скопје – Скопје е изграден во 1968 година. Во КПУ Затвор Скопје –

Скопје се извршува казна затвор во траење до 3 години за примарни осудени лица и 

лица казнети за прекршок, како и казна затвор до 6 месеци спрема осудени лица за 

кривични дела извршени во поврат. Со оглед на сложеноста и обемот на работите а 

во функција на извршувањето на санкциите се организираат сектори и одделенија

КПУ Штип е изграден во 1984 година и е затвор од отворен тип, кој има капацитет за 

сместување на 210 лица

Прашалникот беше составен од 61 прашање и поделен на десет (10) дела: општи 

информации, услови за сместување и капацитет, кадровска состојба и обука на 

персоналот, хигиена и исхрана на осудените лица, комуникација со надворешниот 

свет, рекреација и спортски активности, работно ангажирање на осудените лица,

здравствена заштита на осудените лица, образование и стручно усовршување, 

функционирање на предотпусен систем и правна заштита. 

Учеството во истражувањето беше анонимно, односно истражувањето гарантира 

дека личниот идентитен на испитаникот/чката нема да биде откриен. Учеството во 

истражувањето беше спроведено на доброволна основа. Истражувањето е 

спроведено на вкупно 60 испитаници од казнено поправните установи Идризово, 
                                                            
19 Казнено-поправна установа КПУ Идризово. Повеќе на линк: http://www.kpuidrizovo.gov.mk/za-nas/kpu-idrizovo 
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Скопје и Штип. Опфатени беа припадници на повеќе етнички групи, најмногу лица од 

ромска етничка припадност – 20 лица, што претставува  33,3% од вкупниот број на 

испитаници. Испитаниците се во најголем дел припадници на машкиот пол, бидејќи 

женско одделение за осуденички постои само во КПУ Идризово. Од тие причини, 

само 5 испитанички, односно 8,3% се испитанички од женски пол. Врз основа на 

спроведените прашалници, добиени се следните резултати:

Прв дел: Општи информации 

Делот “Општи информации” содржи податоци за структурата на испитаниците по пол, 

возрасна група, завршено образование, етничка припадност, висината на изречената 

казна затвор и слично.

Од вкупниот број на испитаници (60 испитаници), 55 од испитаниците се мажи, а само 

5 испитанички се жени кои казната затвор ја издржуваат во КПУ Идризово. 

Табела 1: Пол на испитаниците (прашање бр. 1
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1. Пол

Ова од причина што КПУ Идризово е единствениот затвор во кој постои женско 

одделение, каде осудените лица – жени ја отслужуваат изречената казна затвор.

По однос на прашањето од кој пол се осудените лица, ги издвојуваме одговорите на 

испитаниците во најголемиот затвор во државава (Идризово) каде пет (5) 

испитаници се од женски пол, 12 лица се од машки пол, додека три (3) 

испитаници не одговориле на прашањето на кој пол му припаѓаат.

Во КПУ Затвор Скопје сите 20 испитаници се од машки пол, од причина што воопшто 

нема осудени лица припаднички на женскиот пол, со исклучок на притворените лица.



Во КПУ Штип затворската популација е исклучиво од машки пол, бидејќи во оваа 

казнено поправна установа не постои и не е предвидено женско одделение. Еден (1) 

испитаник не одговорил на прашањето.

Табела 2: Возрасна група на испитаниците (прашање бр. 2
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2. Возраст

Во КПУ Идризово, по однос на возрасните групи на кои припаѓаат испитаниците, од 

одговорите добиени се следните резултати: три (3) лица се на возраст од 18 

години, две (2) лица се од 26 30 години, пет испитаници се на возраст од 31

години, седум (7) испитаници се на возраст од 41 50 години, еден (1) испитаник е на 

возраст од 51 64 години, додека не се нотираат осудени лица на возраст од 65 години 

и повеќе. Двајца (2) испитаници не одговорија на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, % односно четири (4) лица се на возраст од 18 25 години, 

10% односно две (2) лица се на возраст од 26 30 години, 20% или четири (4) лица се на 

возраст од 31 40 години. На возраст од 41 50 години се 30% од испитаниците 

односно шест (6) лица. Само две (2) лица (10%) се на возраст од 42 64 години. Две 

(2) лица, односно 10% од испитаниците не одговориле на прашањето

Во КПУ Штип најголем број од испитаниците (25%) се на возраст од 41 50 години, по 

10% односно по два (2) испитаници припаѓаат на возрасните групи 31 40 години, 51

64 години и 65 години и повеќе. Четири (4) испитаници или 20% се на возраст од 26

30 години, а 15% (3 испитаници) се на возраст од 18 25 години. Два (2) испитаници 

(10%) вооппшто не одговориле на прашањето.



Табела 3: Образование на испитаниците (прашање бр. 3
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3. Образование

КПУ Идризово КПУ Штип КПУ Затвор Скопје

Од вкупниот број на испитаници (60 испитаници од 3 затвори), добиени се следните 

резултати: со основно образование се 20 (33,3%) испитаници, со завршено средно 

стручно образование се стекнале 17 (28,3%) испитаници, со средно гимназиско 

образование се стекнале пет (5) (8,3%) испитаници, со високо образование пет (5) 

, со магистратура и докторат е еден (1) испитаник , додека без 

образование се вкупно 10 (16,6%)  испитаници. Двајца (2) испитаници не 

одговориле на прашањето.

Во КПУ Идризово, со основно образование се 8 испитаници или 40% од испитаниците, 

со завршено средно стручно образование се 8 осуденици (40%), со завршено средно 

гимназиско образование се 2 испитаници (10%), без образование се 2 испитаници 

(10%). Не се евидентираат испитаници со завршено високо образование, 

магистратура и/или докторат.

Во КПУ Затвор Скопје со завршено основно образование евидентирани се седум (

испитаници (35%), со завршено средно стручно образование се стекнале шест (

испитаници (30%), со завршено средно гимназиско образование се стекнале вкупно 

двајца ( испитаници (10 Со високо образование се евидентирани 3 испитаници 

(15%), а без образование се двајца (2) испитаници

Во КПУ Штип, за разлика од КПУ Затвор Скопје и КПУ Идризово, по однос на видот 

за завршено образование, карактеристично од резултатите добиени од 

истражувањето е тоа што 1 испитаник е со завршена магистратура и докторат, а со 

завршено високо образование се евидентирани уште 2 испитаници. Сепак најголем 

број од испитаниците (6 лица или 30%) се без образование, зад нив се оние со 

завршено основно образование (5 лица 25%), со завршено средно стручно 



образование се 3 испитаници (15%), додека со завршено средно образование 

(гимназија) е 1 испитаник. 2 испитаници не одговориле на прашањето. 

Табела 4: Етничка припадност на испитаниците (прашање бр. 4
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4. Етничка Припадност

КПУ Идризово КПУ Штип КПУ Затвор - Скопје

Од вкупниот број на испитаници, на македонска етничка група и припаѓаат 17 

(28,3%) испитаници, на албанската – 10 (16.7%), на ромска – 20 (33,3%) , на турска –

(11,7%) испитаници, на српската – 2 испитаници и по 1 испитаник од хрватската и 

босанската етничка група. Според одговорите, најголемиот дел од испитаниците се 

од ромска етничка припадност. 

Во КПУ Идризово, од македонска етничка припадност се 5 испитаници (25%), од 

албанска – испитаници (20%), од ромска етничка припадност се 6 испитаници (30%), 

турска – 3 лица (15%), по еден од српска и босанска етничка припадност (по 5%).

Во КПУ Затвор Скопје, 5 испитаници (25%) се од македонска етничка припадност, 6 

испитаници (30%) се припадници на албанска етничка група, 7 испитаници (35%) се со 

ромска етничка припадност, турска – 1 испитаник (5%) и од српска етничка 

припадност – 1 испитаник (5%).

Во КПУ Штип, по однос на етничката припадност на испитаниците, добиени се 

следните резултати: по 7 испитаници (по 35%) се испитаници од македонска и ромска 

етничка припадност, 3 испитаници (15%) се припадници на турска етничка заедница, 

1 испитаник е од хрватска етничка припадност, додека испитаници од албанска, 

влашка и српска етничка припадност нема. 2 испитаници не одговориле на 

прашањето.



Висината на изречената казна затвор во трите казнено поправни установи меѓу 

испитаниците варира од 6 месеци до 15 години, што секако се должи на видот на 

казнено поправната установа, како и од видот и тежината на кривичното дело за кое 

е изречена затворската казна

Во КПУ Идризово, најмалата изречена затворска казна меѓу испитаниците изнесува 1 

година и 2 месеци, највисоката изнесува 15 години (3 испитаници).

Во КПУ Затвор Скопје, најниската изречена казна меѓу испитаниците изнесува 6 

месеци, додека највисоката изнесува три (3) години.

Во КПУ Штип, најниската изречена казна изнесува 1 година и 2 месеци, додека 

највисоката изнесува 13 години.

Дел од испитаниците се на почетокот на отслужувањето на казната затвор, други на 

крајот, зависно од времето поминато во установата

Во КПУ Идризово, на пример, повеќе од половината од испитаниците отслужиле 

повеќе од половината од изречената казна.

Поголемиот дел од испитаниците се за прв пат во затворот заради издржување на 

изречената казна затвор, а помал дел од нив се повратници.

Табела 5: Осудени лица за прв пат/повратници прашање бр. 7
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7. Дали сте за прв пат осудено лице?

а. Да б. Не

Од вкупниот број на испитаници, 33 лица за прв пат се осудени на казна затвор

односно 55%, додека 25 (41.7%) испитаници одговориле негативно, односно овој број 

се однесува на повратниците во затворот. Два (2) испитаници односно 3.3%  не 

одговориле на прашањето.



Во КПУ Идризово, 15 (75%) испитаници одговориле дека се за прв пат во 

затвор, 4 (20%) лица се повратници и еден (1) или 5% воопшто не одговорил на 

прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, 6 лица (30%) одговориле дека за прв пат се осудени 

лица, додека 14 лица (75%) одговориле дека се повратници.

Во КПУ Штип, 12 испитаници (60%) се за прв пат во затворот на издржување 

казна затвор, додека 6 испитаници (30%) се повратници во затворот. 2 испитаници 

(10%) не одговориле на прашањето.

Најголемиот дел од испитаниците својата затворска казна во моментот ја 

издржуваат во полуотворените одделенија, помал дел се наоѓаат во затвореното и 

отвореното одделение

Табела 6: Вид на затворско одделение (прашање бр. 8
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8. Во какво одделение се наоѓате?

Од вкупниот број на испитаници, %) лица одговориле дека казната затвор ја 

издржуваат во отвореното одделение, 35 (58,3%) лица (најголемиот дел од 

испитаниците) казната затвор ја издржуваат во полуотвореното одделение, додека 

шест испитаници се наоѓаат во затвореното одделение. Два (2) односно 3,3% 

испитаници не одговориле воопшто на прашањето.

Во КПУ Идризово, 6 испитаници (30%) се во затворено одделение, 8 испитаници (40%) 

во полуотворено одделение и 6 испитаници (30%) одговориле дека се наоѓаат во 

отвореното одделение.

Во КПУ Затвор Скопје, најголемиот дел од испитаниците во затворот престојуваат

во полуотвореното одделение (12 испитаници – 60%) и осум (8) испитаници се 



наоѓаат во отвореното одделение (4 Нема испитаници од затвореното 

одделение.

Во КПУ Штип, најголемиот број од испитаниците, 15 испитаници (75%) се наоѓаат во 

полуотвореното одделение, 3 испитаници (15%) се во отвореното одделение, додека 

2 испитаници (10%) не одговориле на прашањето.

Втор дел: Услови за сместување и капацитет 

Вториот дел од истражувањето се однесува на големината на просторијата во која се 

сместени испитаниците, бројот на испитаници сместени во иста просторија, 

опременоста на просторијата, пристапноста до вода, санитација, мебел, природна 

светлина, постоење на влага, топлина и слично. Целта е да се дојде до податоци за 

условите во кои престојуваат осудените лица, како и капацитетот на просториите во 

кои се сместени, и во казнено поправните установи воопшто.

Најголем дел од испитаниците просторијата во која се сместени ја делат со 

дополнителни 5 лица, но има и такви кои достигнуваат двоцифрен број (со 13

лица), иако се во значително помал број.

Од вкупниот број на испитаници (60 лица), одговорите по однос на тоа со 

колку лица испитаниците ја делат просторијата во која престојуваат се различни (од 

1 лице па се до 14 лица). Според добиените резултати, најголем е бројот на оние 

испитаници кои просторијата во установата ја делат со дополнителни четири (4) 

лица Само во КПУ Идризово се забележува двоцифрен број на лица сместени во 

иста просторија.

Во КПУ Идризово, 10 испитаници одговориле дека просторијата ја делат со 

уште 4 лица, 4 испитаници со само едно лице делат просторија, по едно лице 

одговорило дека ја дели просторијата со уште 12, 13 и 14 лица, еден ( испитаник 

одговорил дека просторијата ја дели со уште две ( лица, и две ( лица одговориле 

дека просторијата во затворот ја делат со уште три ( лица.

Во КПУ Затвор Скопје, вкупно 5 испитаници (25%) одговориле дека се со едно 

или две други осудени лица сместени во заедничка просторија, 12 испитаници (60

одговориле дека во просторија се сместени со три или четири лица. Еден (1) 

испитаник (5 одговорил дека просторијата ја дели со уште пет (5) лица, додека 

двајца (2) испитаници (10%) не одговориле на прашањето.



Во КПУ Штип, најголемиот број од испитаниците се во иста просторија со уште 5 лица 

(6 испитаници – 30%) и со уште 6 лица (6 испитаници – 30%), со 4 други осуденици 

делат просторија вкупно 3 испитаници (15%), со по двајца и тројца затвореници е по 

еден (1) испитаник, а 3 испитаници не одговориле на прашањето.

Просторијата во која се сместени испитаниците изнесува најмалку 9м2 (согласно 

членовите 102 и 103 од Законот за извршување на санкциите) според одговорите на 

речиси половината од вкупниот број на испитаници од трите казнено поправни 

установи.

Табела 7: Големина на затворската просторија (прашање бр. 10
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10. Дали просторијата каде што сте сместени е 
најмалку 9м2? 

а. Да б. Не в. Не знам

Од вкупниот број на испитаници, потврдно одговориле на прашањето вкупно 28 

односно (46.7%) испитаници, негативно одговориле 21 (35%) испитаник, додека 6 

(10%)  испитаници не знаат дали просторијата во која се сместени изнесува најмалку 

9м2. Пет (5) односно 8,3% испитаници воопшто не одговориле на прашањето.

Во КПУ Идризово, 7 (35%) испитаници одговориле потврдно, 6 (30%) испитаници 

одговориле негативно, 6 (30%) не знаат и 1 (5%) испитаник воопшто не одговорил на 

прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, 8 (40%) испитаници одговориле дека просторијата во која се 

сместени изнесува најмалку 9м2, 11 (55%) испитаници одговориле негативно, 1 (5%) 

испитаник не одговорил на прашањето.

Во КПУ Штип, 13 испитаници (65%) одговориле дека просторијата во која се сместени 

изнесува најмалку 9м2, 4 испитаници (20%) изјавиле дека престојуваат во просторија 

во затворот која е помала од 9м2, а 3 испитаници не одговориле на прашањето.



Најголемиот дел од испитаниците од трите казнено поправни установи се едногласни 

дека располагаат со сопствен кревет во просторијата во која се сместени, без оглед 

во кој од трите казнено поправни домови се наоѓаат. Се нотира само по еден случај 

во КПУ Затвор Скопје и во КПУ Штип, каде испитаниците одговориле дека немаат

сопствен кревет.

Табела 8: Сопствен кревет (прашање бр. 11
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11. Дали имате сопствен кревет?

а. Да б. Не

Во КПУ Идризово, 19 испитаници (95%) одговориле дека имаат сопствен кревет, а 

еден  (1) (5%) испитаник воопшто не одговорил на прашањето.

Во КПУ Затвор – Скопје, 19 испитаници одговориле дека имаат свој сопствен 

кревет во затворот, додека еден (1) испитаник одговорил дека нема сопствен кревет 

во просторијата во која е сместен

Во КПУ Штип, 15 лица (75%) одговориле дека имаат сопствен кревет, 1 испитаник 

(5%) одговорил дека нема сопствен кревет во затворот, а 4 испитаници (20%) не 

одговориле на прашањето.

Испитаниците од трите казнено поправни установи ги изнесоа своите перцепции и 

околу условите поврзани со сместувањето, особено за пристапот до вода и 

санитација за основна хигиена, постоење на влага, инвентар во просторијата во која 

се сместени и слично



Табела 9: Условите за сместување (прашање бр. 12)

По однос на прашањето за условите во кои престојуваат осудените лица испитаници 

во затворот, односно дали истите се задоволни од условите, во КПУ Идризово 

испитаниците ги дадоа следните одговори: 6 испитаници (30%) воопшто не се 

согласуваат дека во просторијата има пристап до вода и санитација за основна 

хигиена, 2 испитаници (10%) делумно не се согласуваат, еден (1) (5%) испитаник не 

знае, нема мислење, 5 испитаници (25%) делумно се согласуваат, пет (5) (25%) 

испитаници потполно се согласуваат дека во просторијата има пристап до вода и 

санитација за основна хигиена. Пет (5) испитаници (25%) воопшто не се согласуваат 

дека просторијата во затворот е соодветно опремена (кревет, биро и сл.), Четири (4) 

испитаници (20%) делумно не се согласуваат, седум (7) испитаници (35%) делумно се 

согласуваат, три (3) испитаници (15%) потполно се согласуваат дека просторијата е 

соодветно опремена. Седум (7) испитаници (35%) одговориле дека воопшто не се 

согласуваат дека просторијата има добра вентилација и природна светлина, четири 

(4) 20% испитаници делумно не се согласуваат, шест (6) испитаници (30%) делумно се 

согласуваат, додека само двајца (2) (10%) испитаници потполно се согласуваат дека 

во просторијата има добра вентилација и природна светлина. Повеќе од половината 

(12 лица или 60%) воопшто не се согласуваат дека во просторијата нема влага, еден 

(1) (5%) испитаник делумно не се согласува, еден (1) (5%) испитаник не знае односно 

нема мислење, два (2) (10%) испитаници делумно се согласуваат дека нема влага, а 

три (3) (15%) испитаници потполно се согласуваат дека во просторијата нема влага. 

Девет (9) испитаници не се согласуваат воопшто дека има нов инвентар во 

просторијата, еден (1) 5% испитаник делумно не се согласува, пет (5) (25%) 

испитаници делумно се согласуваат, четири (4) (20%) испитаници потполно се 



согласуваат дека во просторијата во затворот има нов инвентар. Шест (6) (30%) 

испитаници воопшто не се согласуваат дека просторијата е реновирана, три (3) 

односно 15% испитаници делумно не се согласуваат, еден (1) 5% испитаник нема 

мислење (не знае), шест (6) 30% испитаници делумно се согласуваат, три (3) 15% 

испитаници потполно се согласуваат дека просторијата е реновирана/одржана. Осум 

(8) испитаници (40%) воопшто не се согласуваат дека во просторијата во која 

престојуваат е доволно топло, два (2) испитаници (10%)делумно не се согласуваат, 

два (2) испитаници (10%) делумно се согласуваат, седум (7) испитаници 

(35%)потполно се согласуваат дека во просторијата е доволно топло.

Во КПУ Затвор Скопје, пристапот до вода и санитација е оценет со средна оценка 

четири (4). На овој начин е оценет пристапот до вода и санитација за основна хигиена 

на испитаниците, а истото се однесува и на опременоста на просториите со кревет, 

биро и слично, како и за постоење на вентилација и природна светлина. Средна 

оценка три (3) се однесува на постоењето на влага во просторијата во која се 

сместени испитаниците, истата оценка се однесува и на тоа дали во просторијата 

инвентарот е нов. Просечна оцена четири (4) е дадена во однос на прашањето дали е 

просторијата реновирана и одржувана, како и за тоа дали има доволно топлина во 

просториите во кои се сместени испитаниците.

По однос на прашањето за условите во кои престојуваат осудените лица испитаници 

во затворот, односно дали истите се задоволни од условите, во КПУ Штип 

испитаниците ги дадоа следните одговори: 5 испитаници (25%) воопшто не се 

согласуваат дека во просторијата има пристап до вода и санитација за основна 

хигиена, 2 испитаници (10%) делумно не се согласуваат, 6 испитаници (30%) делумно 

се согласуваат, 2 испитаници (10%)потполно се согласуваат дека во просторијата има 

пристап до вода и санитација за основна хигиена. 3 испитаници (15%) воопшто не се 

согласуваат дека просторијата во затворот е соодветно опремена (кревет, биро и сл.), 

1 испитаник (5%) делумно не се согласува, 1 испитаник (5%) не знае нема мислење, 4 

испитаници (20%) делумно се согласуваат, 6 испитаници (30%) потполно се 

согласуваат дека просторијата е соодветно опремена. 5 испитаници (25%) 

одговориле дека воопшто не се согласуваат дека просторијата има добра 

вентилација и природна светлина, 3 испитаници (15%) делумно не се согласуваат, и1 

испитаник (5%) одговорил дека не знае, нема мислење, 3 испитаници (15%) делумно 

се согласуваат, додека само 3 испитаници (15%) потполно се согласуваат дека во 

просторијата има добра вентилација и природна светлина. Само 1 испитаник (5%) 



воопшто не се согласува дека во просторијата нема влага, 1 испитаник (5%) делумно 

не се согласува, пет (5) испитаници (25%) делумно се согласуваат дека нема влага, а 

седум (7) испитаници (35%) потполно се согласуваат дека во просторијата нема 

влага. Три (3) испитаници (15%) не се согласуваат воопшто дека има нов инвентар во 

просторијата, еден (1) испитаник делумно не се согласува, еден (1) испитаник не 

знае/нема мислење, седум (7) испитаници (35%) делумно се согласуваат, три (3) 

испитаници (15%) потполно се согласуваат дека во просторијата во затворот има нов 

инвентар. Четири (4) испитаници (20%) воопшто не се согласуваат дека просторијата 

е реновирана, еден (1) испитаник делумно не се согласува, шест (6) испитаници (30%) 

делумно се согласуваат, два (2) испитаници (10%) потполно се согласуваат дека 

просторијата е реновирана/одржана. Четири (4) испитаници (20%) воопшто не се 

согласуваат дека во просторијата во која престојуваат е доволно топло, три (3) 

испитаници делумно не се согласуваат, четири (4) испитаници (20%) делумно се 

согласуваат, четири (4) испитаници потполно се согласуваат дека во просторијата е 

доволно топло.

Поголемиот број од испитаниците од КПУ Затвор Скопје (дури 70%) сметаат дека 

просторијата во која се сместени ги задоволува основните хигиенски услови 

(пристап до вода, санитација). Од КПУ Идризово и КПУ Штип, речиси половина од 

испитаниците се задоволни од хигиенските услови во просторијата во која се 

сместени. Генерално, задоволни се половината од вкупниот број на испитаници од 

трите затвори.

Табела 10: Постоење на основните хигиенски услови (прашање бр. 13
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13. Дали просторијата каде што сте сместени ги 
задоволува основните хигнески услови (пристап до 

вода, санитација)?



Од вкупниот број на испитаници, 32 испитаници одговориле дека 

просторијата во која се сместени ги задоволува основните хигиенски услови, во 

смисла на пристап до вода и санитација, 15 испитаници одговориле дека во 

нивниот случај не е така, шест (6) (10%) испитаници не знаат дали просторијата во 

која се сместени ги задоволува основните хигиенски услови. Седум (7) (11,7%) 

испитаници воопшто не одговориле на прашањето.

Во КПУ Идризово, половина од испитаниците (10 лица 50%) одговориле позитивно, 

односно дека просторијата ги задоволува основните хигиенски услови, седум (7) 

испитаници (35%) одговориле негативно, два (2) испитаници (10%) не знаат, а еден (1) 

испитаник (5%) воопшто не одговорил на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, 14 испитаници (70%) одговориле дека  просторијата каде што 

се сместени ги задоволува основните хигиенски услови, два (2) испитаници (10%) 

одговориле дека немаат основни хигиенски услови, четири (4) испитаници (20%) 

одговориле дека не знаат дали просторијата во која се сместени ги задоволува 

основните хигиенски услови.

Во КПУ Штип, осум (8) испитаници (40%) одговориле дека просторијата во која се 

сместени ги задоволува основните хигиенски услови (пристап до вода и сл.), 6 

испитаници (30%) одговориле дека тоа не е така, шест (6) испитаници (30%) не 

одговориле на прашањето.

Висок е процентот на испитаници од трите казнено поправни установи кои 

одговориле дека просторијата во која се сместени е соодветно опремена со кревет, 

биро и слично. Овој процент изнесува дури 78,3%
Табела 11: Соодветна опрема во затворската просторијата (прашање бр. 14
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14. Дали просторијата е соодветно опремена 
(кревет, биро и сл.)

а. Да б. Не в. Не знам



Од вкупниот број на испитаници, позитивно одговориле на прашањето вкупно 47 

%) испитаници, девет 9 (15%) испитаници одговориле дека нивната просторија не 

е соодветно опремена, додека три (3) (5%) испитаници не знаат дали просторијата во 

која престојуваат е соодветно опремена. Еден (1) испитаник (1,6%) не одговорил на 

прашањето.

Во КПУ Идризово, 14 испитаници (70%) одговориле дека просторијата е 

соодветно опремена со кревет, биро и слично, додека шест (6) испитаници (30%) 

одговориле дека просторијата не е соодветно опремена.  

Во КПУ Затвор Скопје, 16 испитаници (80%) одговориле дека просторијата е 

соодветно опремена, 2 испитаници (10%) одговориле негативно, 2 испитаници (10%) 

не знаат дали просторијата во која се сместени е соодветно опремена

Во КПУ Штип, најголемиот дел од испитаниците (17 лица – 85%) одговориле 

дека нивната просторија во затворот е соодветно опремена, еден (1) (5%) испитаник 

одговорил негативно, и уште еден испитаник одговорил со “не знам”. Еден (1)  

испитаник (5%) воопшто не одговорил на прашањето. 

Испитаниците од трите казнено поправни установи генерално сметаат дека има 

достапна вентилација и природна светлина, отстапување има кај испитаниците од 

КПУ Идризово каде само половината од испитаниците сметаат дека овие услови им 

се достапни

Табела 12: Вентилација и природна светлина (прашање бр. 15
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15. Дали има достапна вентилација и природна 
светлина?

Од вкупниот број на испитаници, 43 (71,7%) испитаници одговориле дека има 

вентилација и природна светлина, (15) (25%) испитаници одговориле дека во нивната 



просторија нема природна светлина и вентилација, еден (1) (1,6%) испитаник не знае 

дали има доволно светлина и вентилација. Еден (1) ( %) испитаник воопшто не 

одговорил на прашањето. 

Во КПУ Идризово, 10 испитаници (50%) одговориле позитивно, девет (9) 

испитаници (45%) одговориле негативно и еден (1) испитаник (5%) воопшто не 

одговорил на прашањето. 

Во КПУ Затвор Скопје, 18 испитаници (90%) одговориле дека имаат достапна 

вентилација и природна светлина, двајца (2) испитаници (10%) одговориле дека 

немаат доволно природна светлина и вентилација.

Во КПУ Штип, 15 испитаници (75%) одговориле дека има достапна вентилација 

и природна светлина во затворот, четири (4) испитаници (20%) одговориле негативно 

на прашањето, еден (1) испитаник одговорил дека не знае дали има достапна 

вентилација и природна светлина.

Според одговорите на испитаниците, најмногу влага во просторијата има во КПУ 

Идризово, најмалку влага, според одговорите, има во КПУ Затвор Скопје. 

Табела 13: Постоење на влага во просторијата (прашање бр. 16
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16. Дали сметате дека има влага во просторијата?

Од вкупно 60 испитаници, 18 (30%) испитаници сметаат дека има влага во 

просторијата, 34 (56,7%) испитаници одговориле дека нема влага, шест (6) (10%) 

испитаници одговориле дека не знаат дали има влага во просторијата во која се 

наоѓаат. Двајца испитаници не одговориле на прашањето.

Во КПУ Идризово, 13 (65%) испитаници одговориле потврдно, четири (4) 20% 

негативно, еден (1) (5%) не знае и два (2) (10%) воопшто не одговориле на прашањето.



Во КПУ Затвор Скопје, само еден (1) (5%) испитаник одговорил дека има 

влага, 17 испитаници (85%) сметаат дека нема влага, 2 испитаници (10%) не знаат 

дали има влага во просторијата во која се наоѓаат.

Во КПУ Штип, четири (4) испитаници (20%) одговориле дека има влага, 13 

испитаници (65%) одговориле негативно, а 3 испитаници (15%) не знаат дали има 

влага во просторијата во која се сместени.

Половината од вкупниот број на испитаници кои одговориле дека има влага во 

просторијата се лица од ромска етничка припадност, односно од вкупно 19 лица, 

дури осум ( лица од ромска етничка припадност одговориле позитивно на 

прашањето.

Повеќе од половината од вкупниот број на испитаници сметаат дека просторијата во 

која престојуваат е реновирана (58,3%). 

Табела 14: Состојба на просторијата за престој на осудените лица прашање бр. 17
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17. Дали просторијата во која престојувате е 
реновирана?

Од добиените одговори произлегува дека според 35 (58,3%) испитаници просторијата 

во која тие престојуваат е реновирана, според одговорите на 12 (20%) испитаници 

просторијата не е реновирана, а 11 (18,3%) испитаници не знаат дали е реновирана 

просторијата во која се сместени во затворот. Двајца од испитаниците не одговориле

на прашањето.

Во КПУ Идризово, 12 испитаници (60%) одговориле потврдно, три (3) 

испитаници (15%) одговориле негативно, четири (4) испитаници (20%) не знаат и еден 

(1) (5%) испитаник воопшто не одговорил на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, 16 испитаници (80%) сметаат дека просторијата во која

престојуваат е реновирана, 2 испитаници (10%) сметаат дека нивната просторија не е 



реновирана, два (2) (10%) испитаници не знаат дали е реновирана просторијата во 

која престојуваат.

Во КПУ Штип, седум (7) испитаници (35%) одговориле дека просторијата е 

реновирана, седум 7 испитаници (35%) дека не е реновирана, 5 испитаници (25%) 

одговориле дека не знаат дали е реновирана просторијата, еден (1) испитаник не 

одговорил.

Според перцепциите на испитаниците од трите казнено поправни установи, само 

28,3% од нив сметаат дека е нов инвентарот во просторијата во која се сместени.
Табела 15: Состојба на инвентарот (прашање бр. 18
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18. Дали е нов инвентарот?

Од вкупниот број на испитаници, 17 одговориле дека инвентарот во 

просториите каде што престојуваат е нов, 31 испитаници одговориле дека не е 

нов инвентарот, осум (8) (13,3%) испитаници не знаат дали е нов инвентарот, додека 

четири (4) (6,6%) испитаници воопшто не одговориле на прашањето.

Во КПУ Идризово, осум (8) испитаници (40%) одговориле потврдно, седум (7) 

одговориле (35%) негативно, три (3) испитаници (15%) не знаат дали е нов инвентарот 

и два (2) испитаници (10%) воопшто не одговориле на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, 16 испитаници (80%) сметаат дека е нов инвентарот, 

два (2) испитаници (10%) одговориле дека инвентарот не е нов, 2 испитаници (10%) не 

знаат дали е нов инвентарот во просторијата во која престојуваат. 1 испитаник не 

одговорил на прашањето.

Во КПУ Штип, речиси половината од испитаниците (8 лица или 40%) 

одговориле дека инвентарот не е нов, 8 испитаници (40%) одговориле дека 



инвентарот во затворот е нов, три (3) испитаници (15%) одговориле дека не знаат 

дали е нов инвентарот и еден (1) не испитаник не одговорил.

Половината од вкупниот број на испитаници – лица од ромска етничка 

припадност (од вкупно 20 испитаници кои се лица од ромска етничка припадност) 

одговориле дека не е нов инвентарот во просторијата во која престојуваат, а три (

лица од ромска етничка припадност не знаат дали е нов инвентарот.

Помалку од половината од вкупниот број на испитаници (само 40% од нив) сметаат 

дека е доволно топло во просторијата во која се сместени. 

Табела 16: Затоплување на просторијата (прашање бр. 19
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19. Дали е доволно топло?

Од вкупниот број на испитаници, 24 (40%) испитаници одговориле дека е доволно 

топло во просторијата, 15 (25%) испитаници одговориле дека никогаш не е топло, 18 

(30%) испитаници одговориле дека е доволно топло, но не секогаш, додека два (2) 

3.3% испитаници одговориле дека не знаат дали е доволно топло во просторијата во 

која престојуваат. Еден (1) испитаник не одговорил на прашањето.

Во КПУ Идризово, половината испитаници 10 (50%) одговориле потврдно, четири (4) 

20% испитаници одговориле дека не секогаш е топло, исто толку испитаници 

одговориле дека никогаш не е доволно топло, еден (1) (5%) испитаник одговорил со 

“не знам” и еден (1) (5%) испитаник воопшто не одговорил на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, 7 испитаници (35%) одговориле дека дека е доволно топло, 7 

испитаници (35%) одговориле дека никогаш не е топло, 5 испитаници (25%) 

одговориле дека не е секогаш доволно топло, 1 испитаник не знае дали е доволно 

топло во просторијата во која престојува. 



Во КПУ Штип, најголемиот дел од испитаниците, 9 испитаници (45%) одговориле дека 

не е секогаш топло во затворот и во просториите каде што престојуваат, седум (7) 

испитаници – 35% одговориле дека е доволно топло, додека четири (4) испитаници 

(20%) одговориле дека никогаш не е доволно топло.

Седум (7) лица од ромска етничка припадност (од вкупно 20) одговориле дека во 

просторијата не е доволно топло, а три (3) испитаници – лица од ромска етничка 

припадност не знаат дали е доволно топло.

Трет дел: Кадровска состојба и обука на персоналот 

Третиот дел од анализата се однесува на капацитетот, вештините, стручноста и 

професионалноста на вработените лица во казнено поправните установи и 

перцепцијата на испитаниците околу ова прашање.

Високи 70% од вкупниот број на испитаници сметаат дека е доволен бројот на 

затворски персонал во установите. Отстапувања се бележат во КПУ Идризово, каде 

само половината од вкупниот број на испитаници смета дека бројот на затворскиот 

персонал е доволен. 
Табела 17: Број на вработени лица во затворскиот персонал (прашање бр. 20
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20. Дали сметате дека има доволно вработено лица 
како затворски персонал?

а. Да, доволен е персоналот

б. Да, ама не е добра организацијата на работата 

в. Не, не е доволен 

Од вкупниот број испитаници, 42 (70%) испитаници одговориле дека е доволен 

персоналот во затворот, 12 (20%) испитаници одговориле дека бројот на затворскиот 

персонал е доволен, но дека не е добра организацијата на работата, само три (3) 5% 

испитаници сметаат дека не е доволен бројот на затворскиот персонал, додека еден 



(1) (1,7%) испитаник не знае дали има доволно затворски персонал. Два (2) 

испитаници не одговориле на прашањето.

Во КПУ Идризово, половина од испитаниците 10 (50%) одговориле потврдно, 

пет (5) испитаници (25%) сметаат дека бројот на вработени лица во затворот е 

доволен, но не е добра организацијата на работата, три (3) испитаници (15%) сметаат 

дека бројот на вработени не е доволен и два (2) испитаници (10%) воопшто не 

одговориле на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, 17 испитаници (85%) одговориле дека е доволен 

затворскиот персонал, три (3) испитаници (15%) одговориле дека има доволно 

вработени лица во затворскиот персонал, но дека не е добра организацијата на 

работата.

Во КПУ Штип, дури 15 лица (75%) истакнале дека е доволен бројот на 

персоналот вработен во затворот, четири (4) испитаници (20%) одговориле дека 

доволен е бројот на вработени во затворот, но не е добра организацијата на работата 

на затворскиот персонал, еден (1) испитаник (5%) не е сигурен дали е доволен 

персоналот кој работи во затворот.

Нешто повеќе од половина од вкупниот број на испитаници (56,7%) сметаат дека 

вработените имаат доволно вештини за да можат да одговорат на нивните потреби. 

Табела 18: Обученост на вработените (прашање бр. 21
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21. Дали вработените имаат вештини да одговорат на 
вашите потреби?

а. Да, одлични се

б. Делумно 

Од вкупниот број на испитаници во трите затвори, 34 (56,7%) испитаници сметаат 

дека вработените се одлични и имаат вештини да одговорат на нивните потреби, 15 

(25%) испитаници сметаат дека вработените само делумно имаат вештини за да 

одговорат на нивните потреби, девет (9) (15%) испитаници сметаат дека вработените 



немаат вештини и воопшто не ги задоволуваат нивните потреби, додека еден (1) 

%) испитаник не е сигурен дали вработените поседуваат такви вештини. Еден (1) 

%) испитаник воопшто не одговорил на прашањето.

Во КПУ Идризово, шест (6) испитаници (30%) одговориле дека затворскиот 

персонал е одличен, девет (9) испитаници (45%) сметаат дека вработените делумно 

имаат вештини да одговорат на нивните потреби, три (3) испитаници (15%) 

одговориле дека вработените немаат вештини и воопшто не ги задоволуваат 

нивните потреби, еден (1) испитаник (5%) одговорил дека не е сигурен во одговорот и 

еден (1) испитаник (5%) воопшто не одговорил на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, 14 испитаници (70%) одговориле дека затворскиот 

персонал е одличен, три (3) испитаници (15%) одговориле дека вработените делумно 

имаат вештини за да одговорат на нивните потреби, три (3) испитаници (15%) 

одговориле дека вработените воопшто не поседуваат вештини за да одговорат на 

нивните потреби.

Во КПУ Штип, 14 испитаници (70%) одговориле дека вработените се одлични, 

три (3) испитаници (15%) одговориле дека вработените делумно имаат вештини за да 

одговорат на нивните потреби, исти толку испитаници (три (3) испитаници –

одговориле негативно, односно дека вработените не поседуваат вештини за да 

одговорат на нивните потреби.

Четири (4) лица од ромска етничка припадност одговориле дека вработените 

воопшто немаат вештини за задоволување на нивните потреби.

Половината од вкупниот број на испитаници од трите казнено поправни 

установи знаат дека има центар за обука согласно одредбата на членот 67 од 

Законот за извршување на санкциите. Останатите не знаат дека има ваков центар за 

обука, односно не се сигурни дали постои во установата во која се тие сместени.



Табела 19: Постоење на центар за обука (прашање бр. 22
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22. Дали знаете дека има центар за обука 
согласно одредбата на членот 67 од Законот 

за извршување на санкциите?

а. Да б. Не в. Не сум сигурен/а

Од вкупниот број на испитаници, 32 (53.3%) лица одговориле дека во 

установата има центар за обука, 15 (25%) лица одговориле дека таков центар нема, 

13 (21,7%) лица не се сигурни дали има центар за обука во затворот.

Во КПУ Идризово, девет (9) испитаници (45%) одговориле негативно, четири (4) 

испитаници (20%) позитивно, додека седум (7) од испитаниците (35%) одговориле 

дека не се сигурни дека има центар за обука во затворот.

Во КПУ Затвор Скопје, 14 испитаници (70%) одговориле дека знаат дека има 

центар за обука во затворот, четири (4) испитаници (20%) одговориле дека нема 

центар за обука во затворот, два (2) испитаници (10%) одговориле дека не знаат дали 

има центар за обука во затворот.

Во КПУ Штип, најголемиот број од испитаниците (14 лица или 70%) одговориле 

позитивно, односно дека центар за обука, два (2) испитаници (10%) не знаат за тоа, 

додека 4 испитаници (20%) не се сигурни дали има центар за обука согласно 

одредбата на членот 67 од Законот за извршување на санкциите. 

Само половината од вкупниот број на испитаници (55%) сметаат дека 

вработените се професионални  и стручни за навремено, законито и одговорно 

извршување на работните задачи.



Табела 20: Професионалност и стручност на вработените (прашање бр. 23
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23. Дали сметате дека вработените се професионални и 
стручни за навремено, законито и одговорно 

извршување на работните задачи?

Од добиените одговори, добиени се следните резултати: 33 (55%) испитаници сметаат 

дека вработените се професионални и стручни за навремено, законито и одговорно 

извршување на работните задачи, 13 (21,7%) испитаници сметаат дека вработените 

не се професионални  и стручни за навремено, законито и одговорно извршување на 

работните задачи, додека 14 (23,3%) испитаници не се сигурни дали вработените се 

професионални или не.

Во КПУ Идризово, 8 испитаници (40%) сметаат дека вработените се 

професионални и стручни за навремено, законито и одговорно извршување на 

работните задачи, четири (4) испитаници (20%) одговориле негативно и 8 испитаници 

(40%) одговориле дека не се сигурни во одговорот на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, 13 испитаници (65%) сметаат дека вработените се 

професионални  и стручни за навремено, законито и одговорно извршување на 

работните задачи, четири (4) испитаници (20%) сметаат дека вработените не се 

професионални и стручни за навремено, законито и одговорно извршување на 

работните задачи, а тројца (3) од испитаниците односно 15% не се сигурни.

Во КПУ Штип, 12 испитаници или 60% одговориле дека според нив 

вработените во затворот се професионални и стручни за навремено, законито и 

одговорно извршување на работните задачи, пет (5) испитаници или 25% сметаат 

дека вработените во затворот се професионални и стручни за навремено, законито и 

одговорно извршување на работните задачи, додека три (3) испитаници или 15% не 

се сигурни дали вработените се професионални и стручни за навремено, законито и 

одговорно извршување на работните задачи.



Пет (5) испитаници лица од ромска етничка припадност сметаат дека вработените 

не се професионални  и стручни за навремено, законито и одговорно извршување на 

работните задачи, а четири (4) испитаници не се сигурни.

Четврт дел: Хигиена и исхрана на осудените лица 

Половината од вкупниот број на испитаници (50%) редовно добиваат средства 

за лична хигиена, зад нив, со 31,7% се оние кои одговориле дека добиваат средства 

за лична хигиена, но не редовно. 

Табела 21: Средства за лична хигиена (прашање бр. 24)
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24. Дали добивате средства за личната хигена?

а. Да, редовно б. Да, но не редовно в. Не, многу ретко 

Од вкупниот број на испитаници, 30 (50%) лица одговориле дека добиваат 

средства за лична хигиена, 19 (31,7%) лица одговориле дека добиваат, но не редовно, 

осум 8 (13,3%) лица одговориле дека многу ретко добиваат средства за лична 

хигиена, три (3) (5%) испитаници одговориле дека никогаш не добиваат средства за 

лична хигиена.

Во КПУ Идризово, шест (6) испитаници (30%) одговориле дека добиваат 

редовно, осум (8) испитаници (40%) добиваат средства за лична хигиена, но не 

редовно, пет (5) испитаници (25%) многу ретко добиваат такви средства, а еден (1) 

затвореник (5%) одговорил дека никогаш не добива средства за лична хигиена.

Во КПУ Затвор Скопје, 12 испитаници (60%) одговориле дека редовно добиваат 

средства за лична хигиена, седум (7) лица одговориле дека не добиваат редовно 

(35%), многу ретко вакви средства добиваат три (3) лица (15%).



Во КПУ Штип, 12 испитаници (60%) одговориле дека редовно добиваат средства 

за лична хигиена, четири (4) испитаници или 20% одговориле дека добиваат средства 

за редовна хигиена, но не редовно, додека два (2) испитаници односно 10% 

одговориле дека никогаш не добиваат средства за лична хигиена.

Речиси половината од вкупниот број на испитаници од ромска етничка припадност, 

осум (8) лица одговориле дека добиваат средства за лична хигиена, но не редовно, а 

три (3) лица од ромска етничка припадност одговориле дека многу ретко добиваат 

средства за лична хигиена.

Се бележи многу мал процент на испитаници кои сметаат дека хигиената е на 

високо ниво во установата во која што се сместени (само 16,7%). Зад нив се оние кои 

сметаат дека не е добра (31,7%). 

Табела 22: Хигиенски услови (прашање бр. 25
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25. Дали сметате дека хигиената е добра во 
установата во која престојувате?

а. Да, на високо б. Задоволително в. Не е многу добро

г. Воопшто не д. Не сум сигурен/а
Од вкупниот број на испитаници, само 10 (16,6%) испитаници сметаат дека хигиената 

е на високо ниво %) испитаници одговориле дека хигиената е задоволителна, 

19 (31,7%) испитаници сметаат дека не е многу добра хигиената во установата во која 

престојуваат, осум (8) (13,3%) испитаници сметаат дека хигиената воопшто не е добра 

во установата во која престојуваат, четири (4) (6,6%) испитаници не се сигурни дали е 

добра хигиената во установата во која престојуваат. Двајца испитаници не 

одговориле на прашањето. 

Во КПУ Идризово, шест (6) испитаници (30%) одговориле дека хигиената во затворот 

е задоволителна, пет (5) испитаници (25%) сметаат дека не е многу добра, четири (4) 



испитаници (20%) сметаат дека воопшто не е добра хигиената, три (3) испитаници 

(15%) сметаат дека хигиената во затворот е на високо ниво, додека еден (1) 

испитаник (5%) не е сигурен во одговорот. Еден испитаник не одговорил на 

прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, три (3) лица (15%) одговориле дека хигиената е на 

високо ниво, четири (4) лица (20%) одговориле дека е на задоволително ниво, дека не 

е многу добра одговориле осум (8) лица (40%), три (3) испитаници одговориле дека 

хигиената воопшто не е добра (15%), два (2) испитаници (10%) не се сигурни.

Во КПУ Штип, само четири (4) испитаници (20%) одговориле дека хигиената е на 

високо ниво во затворот, седум  (7) испитаници (35%) одговориле дека хигиената е на 

задоволително ниво, шест (6) испитаници или 30% сметаат дека хигиената не е добра, 

а еден (1) испитаник (5%) смета дека воопшто не е добра хигиената во затворот. 

Двајца (2) испитаници не одговориле на прашањето.

Пет (5) испитаници лица од ромска етничка припадност одговориле дека 

хигиената во установата во која престојуваат не е многу добра, а три (3) лица од 

ромска етничка припадност одговориле дека воопшто не е добра. Два (2) 

испитаници од ромска етничка припадност не се сигурни.

Според испитаниците од трите казнено поправни установи, лошите хигиенски 

услови лошо се одразуваат на нивното здравје. 

Табела 23: Влијание на хигиенски услови врз здравјето на осудените лица (прашање бр. 26
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26. Дали сметате дека лошите хигенски услови влијаат 
на вашето здравје?

Од вкупниот број на испитаници, 50 (83.3%) лица сметаат дека лошите хигиенски 

услови влијаат на нивното здравје, пет (5) (8,3%) испитаници сметаат дека не е така, 3 



испитаници не се сигурни дали хигиенските услови влијаат на нивното здравје.

Двајца испитаници не одговориле на прашањето.

Во КПУ Идризово, дури 18 испитаници (90%) сметаат дека лошите хигиенски 

услови влијаат на нивното здравје, еден (1) испитаник (5%) одговорил негативно, и 

исто така еден (1) испитаник (5%) не е сигурен дали лошите хигиенски услови влијаат 

на неговото здравје.

Во КПУ Затвор Скопје, 18 лица (90%) одговориле дека лошата хигиена се 

одразува на нивното здравје, два (2) испитаници (10%) не се сигурни.

Во КПУ Штип, 14 испитаници (70%) сметаат дека хигиенските услови влијаат на 

нивното лично здравје, четири (4) испитаници (20%) сметаат дека лошите хигиенски 

услови не влијаат на нивното здравје, а два (2) испитаници не одговориле на 

прашањето.

Дури 18 испитаници од ромска етничка припадност (од вкупно 20) сметаат дека 

лошите хигиенски услови влијаат на нивното здравје, а останатите двајца (2) 

испитаници од ромска етничка припадност не се сигурни.

Само 20% од вкупниот број на испитаници сметаат дека има доволно количина 

на храна во оброците кои ги добиваат во установата

Табела 24: Количина на храна во оброците (прашање бр. 27
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27. Дали сметате дека имате доволно количество на 
храна во оброци што ги добивате?

Од вкупниот број на испитаници, 12 (20%) испитаници сметаат дека има доволно 

количина на храна во оброците кои ги добиваат во затворот, 31 (51,7%) испитаник 

смета дека количината на храна во оброците не е доволна, девет (9) (15



испитаници сметаат дека има доволна количина на храна, но не секогаш, три (3) (5%) 

испитаници не се сигурни. Вкупно пет (5) испитаници не одговориле на прашањето.

Во КПУ Идризово, 15 испитаници (75%) сметаат дека нема доволна количина на 

храна во оброците кои ги добиваат во затворот, два (2) испитаници (10%) сметаат 

дека количината на храна е доволна, додека два (2) испитаници (10%) не се сигурни 

во одговорот. Еден испитаник (5%) воопшто не одговорил на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, еден (1) испитаник (5%) одговорил дека има доволна 

количина на храна во оброците, 14 лица (70%) одговориле негативно, 3 лица (15%) 

одговориле со ,,не секогаш,,. Два (2) испитаници не одговориле на прашањето.

Во КПУ Штип, девет (9) испитаници или 45% сметаат дека има доволна количина 

на храна во оброците што ги добиваат, два (2) испитаници (10%) сметаат дека не е 

доволна количината на храна која ја добиваат, шест (6) испитаници (30%) сметаат 

дека нема секогаш доволна количина на храна во оброците, додека еден (1) 

испитаник (5%) не е сигурен во одговорот. Двајца (2) (10%) испитаници не одговориле 

во прашањето.

Осум (8) испитаници од ромска етничка припадност сметаат дека нема доволна 

количина на храна во оброците кои ги добиваат, три (3) испитаници од ромска 

етничка припадност одговориле дека не добиваат секогаш доволна количина на 

храна, а двајца (2) лица не се сигурни.

Само 15% од вкупниот број на испитаници сметаат дека квалитетот на храната 

која ја добиваат во установата е добар. 

Табела 25: Квалитет на храната (прашање бр. 28
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28. Дали сметате дека квалитетот на храната што ја 
добивате е добар?



Од вкупниот број на испитаници, девет (9) (15%)  лица сметаат дека квалитетот 

на храна што ја добиваат во установата е добар, 32 (53,3%) испитаници не сметаат 

така, 15 (25%) испитаници сметаат дека квалитетот на храната е добар, но не секогаш, 

еден (1) испитаник не е сигурен во одговорот. Тројца испитаници не одговориле на 

прашањето.

Во КПУ Идризово, повеќе од половината (13 лица или 65%) одговориле 

негативно, еден (1) испитаник смета дека квалитетот на храната во затворот е добар, 

шест (6) испитаници сметаат дека квалитетот е добар, но дека тоа не е секогаш така.

Во КПУ Затвор Скопје, еден (1) испитаник (5%) смета дека квалитетот на 

храната е добар, 15 лица (75%) одговориле негативно, две (2) лица (10%) одговориле 

со ,,не секогаш,,, еден (1) испитаник (5%) не е сигурен. Еден (1) испитаник не 

одговорил на прашањето.

Во КПУ Штип, од вкупниот број на испитаници, седум (7) лица (35%) одговориле 

дека квалитетот на храната која ја добиваат е добар, четири (4) испитаници (20%

сметаат дека не е така, седум (7) (35%) испитаници сметаат дека е добар квалитетот 

на храната, но не секогаш. Два (2) испитаници не одговориле на прашањето.

Речиси половината од испитаниците – лица од ромска етничка припадност 

одговориле дека квалитетот на храната која ја добиваат не е добар, шест (6) лица од 

ромска етничка припадност одговориле дека квалитетот на храната не е секогаш 

добар, еден (1) испитаник не е сигурен дека храната која ја добива е со добар 

квалитет.

Многу мал број испитаници (само 1 %) сметаат дека храната се сервира 

соодветно и го има потребниот прибор за исхрана и трпезариски инвентар (столови и 

маси)



Табела 26: Инвентар, сервирање и прибор за исхрана (прашање бр. 29
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29. Дали храната се сервира соодветно и го 
има потребниот прибор за исхрана и 

трепезариски инвентар (столови и маци?)

а. Да б. Не в. Не секогаш г. Не сум сигурен/а

Од вкупниот број на испитаници, 9 (15%) лица одговориле дека храната се 

сервира соодветно и го има потребниот прибор за исхрана и трпезариски инвентар, 

40 (66,7%) испитаници одговориле негативно на прашањето, седум (7) (11,7%) 

испитаници одговориле дека тоа не е секогаш така, двајца (2) (3,3%) испитаници не се 

сигурни во одговорот. Двајца од испитаниците не одговориле на ова прашање. 

Во КПУ Идризово, 11 лица (55%) одговориле негативно, четири (4) испитаници 

одговориле позитивно (20%), четири (4) испитаници (20%) одговориле дека дека тоа 

не е секогаш така, а еден (1) испитаник (5%)  одговорил со “не сум сигурен/а”

Во КПУ Затвор Скопје, еден (1) испитаник (5%) одговорил дека храната 

соодветно се сервира, негативно одговориле 16 лица (80%), две (2) лица (10%) 

одговориле со ,,не секогаш,,, и еден (1) испитаник не е сигурен.

Во КПУ Штип, само четири (4) лица (20%) сметаат дека храната се сервира 

соодветно, со потребен прибор за исхрана и трпезариски инвентар. 13 испитаници 

(65%) сметаат дека не е така, еден (1) испитаник (5%) сметаат дека храната не се 

сервира соодветно секогаш, а два (2) испитаници не одговориле на прашањето.

Единаесет (11) испитаници од ромска етничка припадност сметаат дека 

храната не се сервира соодветно и го нема потребниот прибор за исхрана и 

трпезариски инвентар (столови и маси), три (3) испитаници сметаат дека храната не 

се сервира секогаш соодветно.

Само 16,7% од испитаниците од трите казнено поправни установи знаат за 

регулативата со која е утврдена нормативата за најмалку 12 500 калории по секое 

осудено лице.



Табела 27: Информираност на осудените лица за постоењето на Регулатива за внесување на доволен 

број на калории  на дневна основа по секое осудено лице (прашање бр. 30
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30. Дали знаете дека постои регулатива со 
која е утврдена нормативата за најмалку 
12500 калории по секое осудено лице?

а. Да б. Не в. Не сум сигурен/а

Од вкупниот број на испитаници, 10 (16,7%) лица знаат дека оброкот треба да 

содржи најмалку 12 500 калории, 29 (48,3%) испитаници одговориле дека не знаат за 

оваа регулатива, 17 (28,3%) испитаници не се сигурни, четири (4) (6,7%) испитаници не 

одговориле на прашањето.

Во КПУ Идризово, речиси половината од испитаниците (9 лица или 45%) 

одговориле негативно, двајца (2) (10%) лица одговориле потврдно, додека 8 (40%) 

испитаници не се сигурни во одговорот. Еден испитаник не одговорил на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, три (3) лица одговориле позитивно (15%), 11 лица (55%) 

одговориле негативно на прашањето, пет (5) лица (25%) не се сигурни. Еден (1) 

испитаник не одговорил на прашањето.

Во КПУ Штип, само пет (5) испитаници (25%) одговориле дека знаат за 

регулативата со која е утврдена нормативата за најмалку 12500 калории по секое 

осудено лице, девет (9) испитаници (45%) не знаат за оваа законска одредба, додека 

четири (4) испитаници (20%) не се сигурни во одговорот. Двајца (2) испитаници не 

одговориле на прашањето

Осум (8) испитаници лица од ромска етничка припадност не знаат дека постои 

регулатива со која е утврдена нормативата за најмалку 12 500 калории по секое 

осудено лице, а дури девет (9) лица од ромска етничка припадност не се сигурни.

Високи 73,3% од вкупниот број на испитаници сметаат дека храната која ја 

добиваат во установите во кои се сместени е разноврсна.



Табела 28: Разновидност на исхраната прашање бр. 31
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31. Дали хранaта што ја  добивате е 
разноврсна?

а. Да б. Не в. Не сум сигурен/а
Од вкупниот број на испитаници, 44 лица (73,3%) одговориле дека храната која ја 

добиваат во затворот е разноврсна, девет (9) (15%) испитаници одговориле 

негативно, четири (4) (6,6%) испитаници не се сигурни во одговорот дали храната која 

ја добиваат е разноврсна или не

Во КПУ Идризово, 14 (70%) испитаници одговориле позитивно, четири (4) (20%) 

негативно, еден (1) не е сигурен и еден (1) испитаник не одговорил на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, 15 лица (75%) сметаат дека храната е разноврсна, три (3) 

лица (15%) сметаат дека не е, двајца (2) испитаници (10%) не се сигурни.

Во КПУ Штип, 15 испитаници (75%) одговориле потврдно,  двајца (2) испитаници 

(10%) одговориле негативно, еден (1) испитаник (5%) не е сигурен во одговорот, а два 

(2) испитаници не одговориле на прашањето.

Исклучително мал број на испитаниците (само 8,3%) сметаат постои посебен 

режим на исхрана за посебни категории осудени лица, како на пример: бремени жени, 

помлади осуденици, вегетаријанци и друго. 



Табела 29: Постоење на посебен режим на исхрана за посебни категории осудени лица 

прашање бр. 32
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32. Дали постои посебен режим на исхрана 
за посебни категории осудени лица, како на 

пример: бремени жени, помлади осуденици, 
вегетаријанци и др.

а. Да б. Не в. Не сум сигурен/а
Од вкупно 60 испитаници, само 5 (8,3%) испитаници сметаат дека постои 

посебен режим на исхрана за посебни категории осудени лица, 48 (80%) испитаници 

одговориле дека посебен режим за овие лица не постои, еден (1 %) испитаници 

одговориле дека не се сигурни дали постои посебен режим. Шест (6) испитаници не 

одговориле на прашањето.

Во КПУ Идризово, дури 16 лица (80%) одговориле негативно, позитивно 

одговориле само 2 испитаници (10%), еден (1) испитаник (5%) не е сигурен во 

одговорот и еден (1) испитаник (5%) воопшто не одговорил на прашањето.

Во КПУ Штип, два (2) испитаници (10%) одговориле потврдно односно дека 

постои посебен режим на исхрана за посебни категории осудени лица, како на 

пример: бремени жени, помлади осуденици, вегетаријанци и др , дури 16 испитаници 

(80%) одговориле негативно, а два (2) испитаници (10%) не одговориле на 

прашањето. 

Во КПУ Затвор Скопје еден (1) испитаник (5%) одговорил потврдно односно 

дека постои посебен режим на исхрана за посебни категории осудени лица, како на 

пример: бремени жени, помлади осуденици, вегетаријанци и др , дури 16 испитаници 

(80%) одговориле негативно, а тројца (3) испитаници (15%) не одговориле на 

прашањето.

Повеќе од половината од вкупниот број на испитаници, дури 60% од нив, 

сметаат дека не се почитуваат здравствените стандарди за болните осудени лица.



Табела 30: Почитување на здравствените стандарди за болните осудени лица (прашање бр. 33
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33. Дали сметате дека се почитуваат здравствените 
стандарди за болните осудени лица?

Од вкупно 60 испитаници, 14 (23,3%) лица одговориле дека се почитуваат 

здравствените стандарди за болните осудени лица, негативно се изјасниле 36 (60%) 

лица, не се сигурни вкупно девет 9 (15%) испитаници. Еден (1) испитаник не 

одговорил на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, два (2) испитаници (10%) сметаат дека се почитуваат 

здравствените стандарди за болните осудени лица, 15 лица (75%) сметаат дека не е 

така, два (2) испитаници 910%) не се сигурни.

Во КПУ Идризово, само три (3) испитаници (15%) одговориле позитивно, 

односно дека се почитуваат здравствените стандарди за болните осудени лица, дури 

12 испитаници (60%) одговориле негативно, односно дека таквите стандарди не се 

почитуваат, а пет (5) лица (25%) не се сигурни дали се почитуваат здравствените 

стандарди за болните осудени лица. 1 испитаник не одговорил на прашањето.

Во КПУ Штип, 9 испитаници (45%) одговориле дека се почитуваат здравствените 

стандарди за болните осудени лица, исто толку испитаници (9 лица –

одговориле дека не се почитуваат здравствените стандарди,а два (2) (10%) 

испитаника одговориле дека не се сигурни.

Дванаесет (12) лица од ромска етничка припадност (од вкупно 20) сметаат дека не 

се почитуваат здравствените стандарди за болните осудени лица, а три (3) лица од 

ромска етничка припадност не се сигурни дали се почитуваат овие стандарди.



Петти дел: Комуникација со надворешниот свет

Петтиот дел од истражувањето се однесува на комуникацијата на испитаниците 

со надворешниот свет, правото на користење на викенд отсуства и ограничувања 

пропишани со куќниот ред на установата.

Само 35% од испитаниците сметаат дека нивната комуникација со 

надворешниот свет (телефонирање, прием и праќање писма и сл.) е одлична. 16,7% 

од нив сметаат дека оваа комуникација воопшто не е добра.

Табела 31: Пристап до комуникација со надворешниот свет (прашање бр. 34)
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34. Дали сметате дека вашата комуникација со 
надворешниот свет (телефонирање, прием и праќање 

на писма и сл.) е добра?

Од вкупниот број на испитаници, 21 (35%) лице одговорило дека комуникацијата 

со надворешниот свет е одлична, 26 (43,3%) испитаници сметаат дека таа е 

задоволителна, 10 (16.7%) испитаници сметаат дека воопшто не е добра 

комуникацијата со надворешниот свет, три (3) (5%) лица одговориле дека не се 

сигурни.

Во КПУ Идризово, 11 испитаници (55%) сметаат дека комуникацијата со 

надворешниот свет е задоволителна, шест (6) испитаници (30%) одговориле дека е 

одлична, додека три (3) испитаници (15%) одговориле дека воопшто не е добра 

нивната комуникација со надворешниот свет (телефонирање, прием и праќање 

писма и слично).

Во КПУ Затвор Скопје, шест (6) испитаници (30%) сметаат дека комуникацијата 

со надворешниот свет е одлична, десет (10) лица (50%) сметаат дека е 

задоволителна, дека воопшто не е добра сметаат три (3) лица (15%), еден (1) 

испитаник (5%) не е сигурен.



Во КПУ Штип, од вкупниот број на испитаници (20 испитаници), девет (9) од нив 

(45%) одговориле дека комуникацијата со надворешниот свет е одлична, пет (5) 

испитаници (25%) одговориле дека е задоволителна, четири (4) испитаници (20%) 

одговориле дека воопшто не е добра нивната комуникација со надворешниот свет 

(телефонирање, прием и праќање писма и сл.), а два (2) испитаници (10%) одговориле 

дека не се сигурни во одговорот.

Само 40% од испитаниците сметаат дека постојат  некои ограничувања 

утврдени со куќниот ред (на пример,  користење само во попладневните часови и 

слично

Табела 32: Ограничувања утврдени со куќниот ред  (прашање бр. 35
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35. Дали постојат  некои ограничувања утврдени со 
куќниот ред (на пример само во попладневните часови 

и сл.)

Од вкупниот број на испитаници, 24 (40%) лица одговориле дека постојат 

ограничувања утврдени со куќниот ред, 24 (40%) испитаници одговориле негативно, 

11 (18,3%) испитаници одговориле дека не се сигурни.

Во КПУ Идризово, седум 7 (35%) испитаници одговориле потврдно, исто толку 

испитаници одговориле негативно, пет 5 (25%) испитаници не се сигурни, а 1 

испитаник воопшто не одговорил на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, девет (9) лица (45%) одговориле позитивно на 

прашањето, осум (8) лица (40%) одговориле негативни, три (3) лица (15%) не се 

сигурни.

Во КПУ Штип, осум (8) испитаници (40%) одговориле дека постојат 

ограничувања кои се утврдено со куќниот ред, девет (9) испитаници (45) одговориле 

дека такви ограничувања не постојат со куќниот ред, три  (3) испитаници (15%) не се 

сигурни дали постојат некои ограничувања.



Малку повеќе од половината од испитаниците (58,3%) според добиените 

одговори, имаат право на викенд отсуство и истото го користат. Најголем е 

процентот во КПУ Идризово, каде дури 65% од испитаниците користат викенд

отсуство. 

Табела 33: Можност за користење на викенд отсуства (прашање бр. 36
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36. Дали имате можност да користите викенд-отсуства?

а. Да, и јас имам користено

б. Да, но немам користено

в. Не, немам таква можност заради мојот статус (бидејки сум лице кое пред правосилноста на 

Од вкупниот број на испитаници, 35 (58,3%) лица одговориле дека имаат 

користено викенд отсуство, 21 (35%) испитаник одговорил дека има можност, но не 

користел викенд отсуство, четири (4) (6,7%) испитаници одговориле дека немаат 

можност за користење на викенд отсуство поради нивниот статус.

Во КПУ Идризово, 13 испитаници (65%) одговориле дека користат викенд

отсуства, шест (6) испитаници (30%) знаат за оваа можност, но до сега не користеле 

викенд отсуство, а еден (1) испитаник (5%) одговорил дека нема таква можност 

поради неговиот статус.

Во КПУ Затвор Скопје, 12 лица (60%) користеле викенд отсуства, осум (8) лица 

(40%) имаат можност, но не користеле.

Во КПУ Штип, десет (10) испитаници (50%) одговориле дека користат викенд

отсуства, седум (7) испитаници (35%) знаат за оваа можност, но до сега не користеле 



викенд отсуство, а три (3) испитаник (15%) одговориле дека немаат таква можност 

поради нивниот статус.

Дури осум (8) лица од ромска етничка припадност имаат право да користат викенд

отсуство, но до сега го немаат користено ова право.

Шести дел: Рекреација и спортски активности

Шестиот дел од истражувањето се однесува рекреацијата и спортските 

активности во установите во кои престојуваат осудените лица, дали имаат спортски 

и други реквизити и организирани соодветни спортски активности кои ги имаат или 

пак ги немаат во установата.

Повеќе од половината од вкупниот број на испитаници сметаат дека има 

доволно можности за рекреативни активности во установата во која се наоѓаат. 

Табела 34: Можности за рекреативни активности (прашање бр. 37
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37. Дали сметате дека имате доволно можности за 
рекреативни активности?

Од вкупниот број на испитаници, 34 (56,7%) лица сметаат дека имаат доволно 

можности за рекреативни активности во затворот, 15 (25%) испитаници одговориле 

дека немаат таква можност, 1 %) испитаници не се сигурни.

Во КПУ Идризово, половината од испитаниците 10 (50%) одговориле потврдно, 

шест (6) испитаници (30%) негативно и четири (4) испитаници (20%) не се сигурни во 

одговорот.



Во КПУ Затвор Скопје, 11 лица (55%) сметаат дека имаат доволно можности за 

рекреативни активности, пет (5) лица (25%) одговориле негативно, четири (4) лица 

(20%) не се сигурни

Во КПУ Штип, 13 испитаници (65%) сметаат дека имаат доволно можности за 

рекреативни активности, четири (4) испитаници (20%) сметаат дека не постојат 

доволно можности за рекреативни активности, а две (2) испитаници (10%) 

одговориле дека не се сигурни дали постојат доволно такви можности.

Пет (5) лица од ромска етничка припадност сметаат дека немаат доволно можности 

за рекреативни активности во установата.

Само 33,3% од вкупниот број на испитаници одговориле дека имаат 

организирано физичко образование, како и спортски и други активности. Во КПУ 

Идризово само 3 испитаници (15%) одговориле дека имаат организирано вакви 

активности. 
Табела 35: Физичко образование, спортски и други активности (прашање бр. 38
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38. Дали имате организирано физичко образование, 
спортски и други активности?

Од вкупниот број на испитаници, 20 (33,3%) лица одговориле дека имаат 

организирано физичко образование, спортски и други активности, 33  

испитаници одговориле дека немаат такви активности, шест (6) (10%) испитаници не 

се сигурни.

Во КПУ Идризово, 16 испитаници (80%) одговориле негативно, односно дека не 

се организираат спортски активности во затворот, три (3) испитаници (15%) 

одговориле позитивно, односно дека во затворот имаат организирано физичко 

образование, спортски и други активности и еден (1) испитаник (5%) не е дали се 

организираат спортски активности во затворот.



Во КПУ Затвор Скопје, седум (7) лица (35%) одговориле позитвно на 

прашањето, 10 лица (50%) одговориле негативно, три (3) лица (15%) не се сигурни.

Во КПУ Штип, половината од испитаниците (10 лица или 50%) одговориле дека 

имаат организирани физичко образование, спортски и други активности, седум (7) 

испитаници или 35% одговориле дека немаат, додека два (2) испитаници (10%) не се 

сигурни. Еден (1) испитаник не одговорил на прашањето

Дури 11 лица од ромска етничка припадност одговориле дека нема организирано 

физичко образование, спортски и други активности во затворот.

Во казнено поправните установи нема доволно спортски реквизити и технички 

помагала, бидејќи само 20% од вкупниот број на испитаниците сметаат поинаку. 

Табела 36: Постоење на спортски реквизити и технички помагала прашање бр. 39

2

9

1

16

8

17

2 2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

КПУ Идризово КПУ Штип КПУ Затвор - Скопје

39. Дали имате доволно спортски реквизити итехнички 
помагала?

Од вкупно 60 испитаници, 12 (20%) испитаници одговориле дека има доволно 

спортски реквизити и технички помагала во затворот, 41 (68,3%) испитаник 

одговорил дека нема такви реквизити и помагала, шест (6) (10%)  испитаници не се 

сигурни.

Во КПУ Идризово, 16 испитаници (80%) одговориле негативно, два (2) 

испитаници (10%) одговориле позитивно и два 2 (10%) не се сигурни дали има 

доволно спортски реквизити и технички помагала во затворот.

Во КПУ Затвор Скопје, еден (1) испитаник (5%) одговорил позитивно, 17 лица 

(85%) одговорил негативно, два (2) испитаници (10%) не се сигурни.



Во КПУ Штип, речиси половината од испитаниците (9 лица или 45%) одговориле 

дека имаат доволно реквизити и спортски помагала, осум (8) испитаници (40%) 

одговориле дека немаат, а два (2) испитаници (10%) не се сигурни. Еден (1) испитаник 

не одговорил на прашањето.

13 од вкупно 20 лица од ромска етничка припадност одговориле дека нема доволно 

спортски реквизити и технички помагала, а 3 лица од ромска етничка припадност не 

се сигурни.

Вработените/службените лица во затворските установи не организираат 

соодветни спортски активности или организираат, но повремено. Половина од 

вкупниот број на испитаници истакнуваат дека никогаш не се организирале 

соодветни спортски активности.

Табела 37: Организација на спортски активности од страна на  КПУ (прашање бр. 40
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40. Дали вработените/службените лица организираат 
соодветно спортски активности?

а. Да, редовно б. Да, но повремено

в. Не, никогаш г. Не сум заинтересиран/а да учествувам

Од вкупниот број на испитаници, 9 (15%) испитаници одговориле дека 

вработените им организираат соодветни спортски активности, 16 (26,7%)  испитаници 

одговориле дека вработените не организираат такви активности, 29 (48,3%) 

испитаници одговориле дека тоа никогаш не се случило, три 3 (5%) испитаници 

одговориле дека не се заинтересирани за да учествуваат на такви организирани 

спортски активности, два (2) 3,3%  испитаници не знаат дали вработените 

организираат активности од таков вид.

Во КПУ Идризово, најголем дел од испитаниците (15 лица – 75%) одговориле 

дека во затворот од страна на вработените никогаш не биле организирани соодветни 



спортски активности, два (2) испитаници (10%)одговориле дека редовно се 

организираат такви активности, и исто толку испитаници (10%) одговориле дека се 

организираат, но повремено. Еден испитаник (5%) одговорил дека не го знае 

одговорот на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, два (2) испитаници (10%) одговориле дека редовно има 

такви активности, шест (6) лица (30%) одговориле дека има, но повремено, 11 лица 

(55%) дека никогаш не се организираат такви активности, еден (1) испитаник (5%) 

одговорил дека не е заинтересиран да учествува.

Во КПУ Штип, пет (5) испитаници (25%) одговориле дека вработените 

организираат соодветни спортски активности, осум (8) испитаници (40%) одговориле 

дека тоа повремено се случува, три (3) испитаници (15%) одговориле дека тоа не се 

случува, два (2) испитаници (10%) одговориле дека не се заинтересирани за да 

учествуваат во спортски активности организирани од страна на вработените во 

затворот. Еден (1) испитаник (5%) одговорил дека не знае дали се организираат 

вакви активности. Еден (1) испитаник не одговорил на прашањето.

Десет (10) лица од ромска етничка припадност одговориле дека 

вработените/службените лица во установата во која престојуваат никогаш не 

организираат соодветни спортски активности.

Седми дел: Работно ангажирање на осудените лица

Седмиот дел од истражувањето се однесува условите во кои работат осудените 

лица, редовноста на паричниот надоместок за работниот ангажман, каков е процесот 

на работа и слично.

71,6% од вкупниот број на испитаници од трите казнено поправни установи 

одговориле дека има стопанска единица за работно ангажирање на осудените лица. 



Табела 38: Постоење на стопанска единица за работно ангажирање на осудените лица 

прашање бр. 41
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41. Дали во вашата установа има стопанска единица за 
работно ангажирање на осудените лица?

Од вкупниот број на испитаници, 43 лица одговориле дека во затворот 

има стопанска единица за работно ангажирање на осудените лица, осум (8) (13,3%) 

испитаници одговориле дека таква стопанска единица не постои, шест (6) (10%) 

испитаници не знаат дали постои таква единица во затворот каде што се сместени.

Во КПУ Идризово, 13 лица (65%) на ова прашање одговориле потврдно, пет (5) 

испитаници (25%) негативно, а два (2) испитаници (10%)не се сигурни дали има 

стопанска единица за работно ангажирање на осудените лица.

Во КПУ Затвор Скопје. 14 испитаници (70%) одговориле позитивно, три (3) 

испитаници (15%) одговориле негативно, три (3) испитаници (15%) не се сигурни.

Во КПУ Штип, 16 испитаници (80%) одговориле потврдно, еден (1) испитаник 

(5%) одговорил дека не е сигурен дали во затворот има стопанска единица за 

работно ангажирање на осудените лица, негативен одговор нема, три (3) испитаници 

(15%) не одговориле на прашањето. 

Повеќе од половината од вкупниот број на испитаници (65%) одговориле дека 

има програми за работен ангажман во установата во која се наоѓаат и тие се работно 

ангажирани согласно програмата.  



Табела 39: Програми за работени ангажмани (прашање бр. 42
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42. Дали има програми за работен ангажман 
во вашата установа?

а. Да, и јас сум ангажиран/а

б. Да, но јас не сум ангажиран/а

в. Не, но би учествувал/а доколку има 

г. Не, но и не сум заинтересиран/а да бидам ангажиран/а  

д. Не сум сигурен/а

Од вкупниот број на испитаници, 39 (65%) лица одговориле дека се работно 

ангажирани, 10 (16,6%) испитаници одговориле дека има програми за работен 

ангажман, ама тие лично не се ангажирани, пет (5) (8,3%) испитаници одговориле 

дека такви програми нема, но би учествувале доколку би ги имало, еден (1) (1,7%) 

испитаник одговорил дека нема, но и дека не е заинтересиран да биде ангажиран. 

Еден (1) испитаник не е сигурен дали во затворот постои програма за работен 

ангажман.

Во КПУ Идризово, 15 испитаници (75%) одговориле дека има програми за 

работен ангажман и тие се ангажирани, два (2) (10%) знаат дека има, но не се 

ангажирани, два (2) испитаници одговориле дека такви програми нема, а би 

учествувале доколку би имало. Еден испитаник ја одбрал опцијата “не сум сигурен/а”

Во КПУ Затвор Скопје, 12 лица (60%) одоговориле дека има и тие се 

ангажирани,  пет (5) испитаници (25%) одговориле дека има, ама тие не се работно 

ангажирани, три (3) испитаници (15%) одговориле дека нема но би учествувале 

доколку има

Во КПУ Штип, 12 испитаници (60%) одговориле дека во затворот има програми 

за работен ангажман и тие лично се ангажирани, четири (4) лица (20%) одговориле 

дека постојат програми, но тие не се работно ангажирани, еден (1) испитаник (5%) 

одговорил дека такви програми нема, но и да има дека не е заинтересиран за да биде 

ангажиран. Три (3) лица не одговориле на прашањето.



За работниот ангажман на осудените лица следува паричен месечен 

надоместок, но само 51,7% од вкупниот број на испитаници од трите затвори редовно 

го остваруваат ова свое право. 

Табела 40: Примање на паричен надоместок (прашање бр. 43
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43. Доколку сте ангажирани, дали примате редовен 
паричен надомест?

а. Да, редовно примам (месечен) паричен надоместок

б. Да, работам, ама исплатата често доцни 

в. Не, иако работам, не примам надоместок и по неколку месеци  

Од вкупниот број на испитаници, 31 (51,7%) лице одговорило дека редовно 

прима паричен надоместок, седум 7 (11,7%) испитаници одговориле дека работат, 

ама исплатата често им доцни, осум (8) (13,3%) испитаници одговориле дека иако 

работат, не примаат надоместок и по неколку месеци. Два (2) (3,3%) испитаници 

одговориле иако работат, до сега не примиле никаков надоместок. Пет (5) (8,3%) 

испитаници одговориле дека не се работно ангажирани.

Во КПУ Идризово, повеќе од половината, односно 13 испитаници (65%) 

одговориле дека редовно примаат паричен надоместок за работниот ангажман, 

четири (4) (20%) испитаници не се работно ангажирани, два (2) (10%) испитаници 

одговориле дека иако работат, не добиваат надоместок и по неколку месеци, а еден 

(1) (5%) испитаник одговорил дека иако работи, до сега нема примено надоместок.

Во КПУ Затвор Скопје, 12 испитаници (60%) истакнале дека редовно примаат 

надоместок, четири (4) испитаници (20%) одговориле дека работат, ама исплатата 

доцни често, четири (4) испитаници (20%) истакнале дека иако работат, не примаат 

надоместок и по неколку месеци.

Во КПУ Штип, шест (6) испитаници (30%) одговориле дека редовно примаат 

паричен надоместок, три (3) испитаници (15%) одговориле дека се работно 



ангажирани, но исплатата редовно им доцни, два (2) испитаници (10%) одговориле 

дека иако работат, не примаат надоместоци и по неколку месеци, еден (1) испитаник 

(5%) одговорил дека иако работи, досега нема примено никаков надоместок, еден (1) 

испитаник (5%) одговорил дека не е работно ангажиран. Седум (7) испитаници не 

одговориле на прашањето.

Само 33,3% од вкупниот број на испитаници од трите затвори сметаат дека 

работното ангажирање придонесува за  унапредување на процесот на 

ресоцијализација,  оспособување на осудениот за работа на слобода, одржување на 

работната способност и работните навики.

Табела 41: Придобивки од работниот ангажман (прашање бр
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44. Дали сметате дека работното ангажирање 
придонесува за унапредување на процесот на 

ресоцијализација, оспособување на осудениот за 
работа на слобода, одржување на работната 

способност и работни навики?

Од вкупниот број на испитаници, 20 (33,3%) лица сметаат дека работното 

ангажирање придонесува за  унапредување на процесот на ресоцијализација,  

оспособување на осудениот за работа на слобода, одржување на работната 

способност и работните навики, 10 (16,7%) лица сметаат дека тоа не е така, еден (1) 

испитаник не е сигурен.

Во КПУ Идризово, осум (8) (40%) испитаници одговориле потврдно, еден (1) не е 

сигурен во одговорот, а (11) лица воопшто не одговориле на прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, четири (4) испитаници (20%) сметаат дека работното 

ангажирање придонесува за  унапредување на процесот на ресоцијализација,  

оспособување на осудениот за работа на слобода, одржување на работната 

способност и работните навики, 10 лица (50%) не сметаат така. Шест (6) испитаници 

(30%) не одговориле на прашањето.



Во КПУ Штип, осум (8) испитаници (40%) одговориле потврдно, а дури 12 

испитаници не одговориле на прашањето.

28,3% од вкупниот број на испитаници одговориле дека има стопанска единица 

за работно ангажирање на осудените лица во установата во која се наоѓаат, но само 

делумно

Табела 42: Постоење на стопанска единица за работно ангажирање на осудените лица 

прашање бр. 45)
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45. Дали вашата установа има стопанска заедница за 
работно ангажирање на осудените лица?

Од вкупниот број на испитаници, 26 (43,3%) испитаници одговориле потврдно, 17 

(28,3%) одговориле дека има само делумно, 11 (18,3%) испитаници сметаат дека 

воопшто нема, три (3) испитаници не се сигурни.

Во КПУ Идризово, постои разноликост во одговорот дали во затворот постои 

стопанска единица за работно ангажирање на осудените лица. Речиси половината од 

испитаниците, девет (9) лица (45%), одговориле со “да, целосно”, пет (5) испитаници 

(25%) сметаат дека има делумно, пет (5) испитаници (25%) одговориле дека воопшто 

нема таква стопанска единица, додека еден испитаник (5%) ја одбрал опцијата “не 

сум сигурен/а”

Во КПУ Затвор Скопје, седум (7) испитаници (35%) одговориле дека целосно 

има, седум (7) испитаници (35%) одговориле дека има делумно, шест (6) испитаници 

(30%) одговориле дека воопшто нема.

Во КПУ Штип, половината од испитаниците (10 лица – 50%) изјавиле дека има во 

целост стопанска единица за работно ангажирање на осудените лица во затворот, 

пет (5) испитаници (25%) одговориле дека има, но делумно, два (2) испитаници (10%) 

одговориле дека не се сигурни. Три (3) испитаници не одговориле на прашањето.



Речиси половината од вкупниот број на испитаници (само 48,3%) сметаат дека 

имаат достоинствени/соодветни услови за работа во установата во која се наоѓаат.

Табела 43: Услови за работа прашање бр. 46
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46. Дали сметате дека имате достоинстени/соодветни 
услови за работа?

а. Да, имаме соодветна опрема 

б. Не, бидејки немаме соодветна опрема за извршување на работата

Од вкупниот број на испитаници, 29 (48,3%) лица сметаат дека имаат соодветна 

опрема за работа, 17 (28,3%) лица сметаат дека немаат соодветјни услови за работа 

бидејќи немаат соодветна опрема за извршување на работата, четири (4) (6,7%) 

испитаници сметаат дека воопшто немаат услови за работа и се е импровизација, 

шест (6) (10%) испитаници не се сигурни во одговорот.

Во КПУ Идризово, седум (7) испитаници (35%) сметаат дека немаат соодветна 

опрема за извршување на работата, шест (6) испитаници (30%)сметаат дека имаат 

соодветна опрема за работа, три (3) испитаници (15%)сметаат дека нема 

достоинствени/соодветни услови за работа и дека се е импровизација, а четири (4) 

испитаници (20%) ја одбрале опцијата “не сум сигурен/а”

Во КПУ Затвор Скопје, 11 испитаници (55%) сметаат дека имаат соодветна 

опрема, осум (8) испитаници (40%) сметаат дека немаат услови за работа, бидејќи 

немаат соодветна опрема за извршување на работата, еден (1) испитаник (5%) смета 

дека се е импровизација.

Во КПУ Штип, 12 испитаници (60%) одговориле дека имаат соодветна опрема за 

работа, два (2) испитаници (10%) одговориле дека немаат соодветна опрема за 

извршување на работата, два (2) испитаници (10%) одговориле дека не се сигурни 



дали имаат достоинствени/соодветни услови за работа. Четири (4) испитаници не 

одговориле на прашањето.

Според одговорите на испитаниците, процесот на работа во установата во која 

се наоѓаат треба да се унапреди и осовремени.

Табела 44: Унапредување на процесот на работа (прашање бр. 47
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47. Дали сметате дека треба да се 
унапреди/осовремени процесот на работа?

а. Да, со нова опрема 

б. Да, со подобрување на условите во кои работат осудените лица

в. Не, се е во најдобар ред

Од вкупниот број на испитаници, 39 (65%) лица сметаат дека треба да се 

осовремени процесот на работа со нова опрема, 14 (23,3%) сметаат дека би се 

подобрил овој процес со подобрување на условите во кои работат осудените лица, 

два (2) (3,3%) испитаници сметаат дека се е во најдобар ред, 2 испитаници не се 

сигурни.

Во КПУ Идризово, 14 испитаници (70%)сметаат дека треба да се унапреди 

процесот на работа со нова опрема, пет (5) испитаници (25%) сметаат дека треба да 

се подобрат условите во кои работат осудените лица, додека еден (1) испитаник (5%) 

ја одбрал опцијата “не сум сигурен/а”

Во КПУ Затвор Скопје, девет (9) испитаници (45%) сметаат дека процесот на 

работа треба да се осовремени со нова опрема, осум (8) испитаници (40%) сметаат 

дека треба да се подобрат условите во кои работат осудените лица, два (2) 

испитаници (10%) сметаат дека се е во најдобар ред, еден (1) испитаник (5%) не е 

сигурен. 

Во КПУ Штип, 16 испитаници (80%) одговориле дека треба да се осовремени 

процесот на работа со нова опрема, 1 испитаник (5%) смета дека треба да се 



подобрат условите во кои работат осудените лица, 3 испитаници (15%) не одговориле 

на прашањето.

Тринаесет (13) лица од ромска етничка припадност сметаат дека треба да се 

унапреди процесот на работа со нова опрема, а 7 лица сметаат дека процесот на 

работа ќе се подобри со подобрување на условите во кои работат осудените лица.

Осми дел: Здравствена заштита на осудените лица 

Овој дел од истражувањето се однесува на нивото на здравствените услуги во 

казнено поправните установи, но и упатувањето за лекување надвор од установата, 

како и опременоста на затворските амбуланти со соодветна апаратура и потребни 

лекарства, како и други прашања од областа на здравствената заштита.

Голем дел од испитаниците (73,3% од вкупниот број) имале потреба од 

здравствени услуги во установата. Најголем е процентот во КПУ Идризово (дури 90%) 

кај кои се појавила потребата од користење на здравствени услуги во установата. 

Табела 45: Потреба од здравствени услуги во установата (прашање бр. 48
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48. Дали сте имале потреба од здравстевни услуги во 
установата?

Од вкупниот број на испитаници, 44 (73,3%) лица одговориле дека имале потреба 

од здравствена услуга во установата, 12 (20%) испитаници немале потреба од таква 

услуга, два (2) испитаници не се сигурни дали имале потреба.



Во КПУ Идризово, дури 18 испитаници односно 90% имале потреба од 

здравствени услуги во затворот, а два (2) испитаници (10%) одговориле негативно, 

односно дека до сега немале потреба од некоја од здравствените услуги во затворот.

Во КПУ Затвор Скопје, 15 испитаници (75%) имале потреба од здравствени 

услуги во установата, четири (4) испитаници (20%) немале таква потреба, еден (1) 

испитаник (5%) не е сигурен.

Во КПУ Штип, 11 испитаници (55%) одговориле дека имале потреба од 

здравствена услуга во затворот, шест (6) испитаници (30%) немале потреба од таква 

услуга, а еден (1) испитаник (5%) не е сигурен дали имал потреба од здравствена 

услуга. Два (2) испитаници не одговориле на прашањето.

Само 35% од вкупниот број на испитаници од трите казнено поправни установи 

одговориле дека имаат здравствено осигурување.

Табела 46: Здравствено осигурување (прашање бр. 49

7

5

99

7

9

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

КПУ Идризово КПУ Штип КПУ Затвор -

49. Дали имате здравствено осигурување?

Од вкупниот број на испитаници, 21 (35%) испитаник одговорил дека има 

здравствено осигурување, 25 (41,7%) лица одговориле дека немаат такво 

осигурување, 11 (18,3%) лица не се сигурни дали имаат здравствено осигурување.

Во КПУ Идризово, речиси половината од испитаниците одговориле дека немаат 

здравствено осигурување, седум (7) испитаници (35%) одговориле потврдно, а четири 

(4) испитаници (20%)не знаат дали се здравствено осигурани.

Во КПУ Затвор Скопје, девет (9) испитаници (45%) одговориле дека имаат 

здравствено осигурување, девет (9) испитаници (45%) одговориле дека немаат, два

(2) испитаници (10%) не се сигурни.



Во КПУ Штип, пет (5) испитаници (25%) одговориле дека имаат здравствено 

осигурување, седум (7) испитаници (35%) одговориле дека немаат здравствено 

осигурување, а пет (5) испитаници (25%) одговориле дека не знаат дали имаат такво 

осигурување. Три (3) испитаници не одговориле на прашањето.

11 лица од ромска етничка припадност одговориле дека немаат здравствено 

осигурување, а 3 лица од истата припадност не се сигурни.

Табела 47: Оценка на услугите (прашање бр.

Во КПУ Идризово, работата на општиот доктор, со одлично (5) ја оцениле вкупно 

пет (5) испитаници, задоволително (4) – еден (1) испитаник (5%), со добро (3) – пет (5) 

испитаници (25%), незадоволително (2) – 3 испитаници (15%) и со лошо (оценка 1) –

испитаници (20%). Работата на стоматологот испитаниците ја оцениле со следните 

оцени: одлично (5) – само два (2) испитаници (10%), задоволително (4) – нема, добро 

(оценка 3) – шест (6) испитаници (30%), незадоволително (2) – два (2) испитаници 

(10%) и лошо (оценка 1 – пет (5) испитаници (25%). Работата на гинекологот е 

оценета како што следи: одлично (5) – еден (1) испитаник (5%), незадоволително (2) –

еден (1) испитаник (5%), лошо (оценка 1) – осум (8) испитаници (40%). Работата на 

психолог/психијатар е оценета вака: со одлично (5) – два (2) испитаници (10%), 

задоволително – еден (1) испитаник (5%), добро – 3 испитаници (15%), 

незадоволително – два (2) испитаници (10%), лошо – девет (9) испитаници (45%). 

Работата на медицинската сестра/брат (прва помош): одлично – шест (6) испитаници 



(30%), задоволително – нема, добро – осум (8) испитаници (40%), незадоволително –

еден (1) испитаник (5%), лошо – два (2) испитаници (10%).

Во КПУ Штип, работата на општиот доктор, со одлично (5) ја оцениле вкупно 

шест (6) испитаници, задоволително (4) – два (2) испитаници (10%), со добро (3) – три 

(3) испитаници (15%), незадоволително (2) – еден (1) испитаник (5%) и со лошо 

(оценка 1) – четири (4) испитаници (20%). Работата на стоматологот испитаниците ја 

оцениле со следните оцени: одлично (5) – осум (8) испитаници (40%), задоволително 

– еден (1) испитаник (5%), добро (оценка 3) – четири (4) испитаници (20%), 

незадоволително (2) – еден (1) испитаник (5%) и лошо (оценка 1) – еден (1) испитаник 

(5%). Работата на психолог/психијатар е оценета вака: со одлично (5) – шест (6) 

испитаници (30%), задоволително – нема, добро – четири (4) испитаници (20%), 

незадоволително – нема, лошо – еден (1) испитаник (5%). Работата на медицинската 

сестра/брат (прва помош): одлично – шест) 6 испитаници (30%), задоволително –

(еден) 1 испитаник (5%), добро – четири (4) испитаници (20%), незадоволително –

нема, лошо – (два) 2 испитаници (10%). 

Испитаниците преку одговорите укажуваат дека при користењето на 

здравствени услуги во установата, немало доволно опрема и потребни лекови за 

препорачаната терапија.

Табела 48: Пристап до лекови (прашање бр. 51
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51. Доколку сте користеле здравствени услуги во 
установата, дали имаше доволно опрема и потребни 

лекови за препорачаната терапија?

а. Да, имаше се што е потребно б. Не, немаше сооветна опрема

Од вкупниот број на испитаници, 12 лица одговориле дека користеле 

здравствени услуги во установата при што имало се што е потребно, 22 

испитаници одговориле дека нема соодветна опрема, 21 испитаник 



одговорил дека немало доволно лекови, три (3) испитаници одговориле дека не 

се сигурни.

Во КПУ Идризово, девет (9) испитаници односно 45% при здравствени услуги во 

затворот се соочиле со недостаток на лекови, седум (7) испитаници односно 35% се 

соочиле со недостаток на здравствена опрема, еден (1) испитаник (5%)не е сигурен 

по однос на одговорот дали имало доволно опрема и потребни лекови за терапијата 

која му била препорачана, а три (3) испитаници (15%)одговориле дека при користење 

на здравствени услуги, имало се што е потребно во затворот. 

Во КПУ Затвор Скопје, 4 испитаници (20%) одговориле дека имало се што е 

потребно кога користеле здравствени услуги во установата, девет (9) испитаници 

(45%) одговориле дека недостига соодветна опрема, седум (7) испитаници (35%) 

одговориле дека немало доволно лекови.

Во КПУ Штип, пет (5) испитаници (25%) одговориле дека во затворската 

амбуланта има се што е потребно, шест (6) лица (30%) одговориле дека недостасува 

соодветна опрема, пет (5) испитаници (25%) одговориле дека нема доволно лекови, 

два (2) испитаници (10%) не се сигурни дали има доволно опрема и лекови за 

препорачана терапија. Два (2) испитаници (10%) воопшто не одговориле на 

прашањето.

Седум (7) лица од ромска етничка припадност одговориле дека немало 

соодветна опрема во амбулантата кога користеле здравствени услуги во установата, 

дури 10 лица лица од ромска етничка припадност одговориле дека немало доволно 

лекови за препорачаната терапија.

Повеќе од половината од вкупниот број на испитаници од трите казнено 

поправни установи сметаат дека здравствената заштита  и услугите, особено на 

осудените лица зависници од опојни дроги, лица кои боледуваат од Хепатит Б и Ц не 

е на соодветно ниво. 



Табела 49: Ниво на здравствена заштита и услуги на осудените лица зависници од опојни дроги 

прашање бр. 52
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52. Дали сметате дека здравствената заштита и 
услугите, особено на осудените лица зависници од 

опојни дроги, лица кои боледуваат од хепатит Б и Ц е 
на соодветно ниво?

Од вкупниот број на испитаници, 13 (21,7%) испитаници сметаат дека 

здравствената заштита  и услугите, особено на осудените лица зависници од опојни 

дроги, лица кои боледуваат од Хепатит Б и Ц е на соодветно ниво, 34 (56,7%) 

испитаници сметаат дека не е на соодветно ниво, 12 (20%) испитаници не се сигурни.

Во КПУ Идризово, 14 (70%) лица одговориле дека не е на соодветно ниво 

здравствената заштита и услугите, особено на осудените лица зависници од опојни 

дроги, лица кои боледуваат од Хепатит Б и Ц, четири (4) (20%) испитаници сметаат 

дека е на соодветно здравствената заштита и услугите, а два (2) (10%) испитаници не 

се сигурни дали здравствената заштита и услугите во затворот се на соодветно ниво.

Во КПУ Затвор Скопје, пет (5) испитаници (25%) одговориле позитивно на 

прашањето, 13 испитаници (65%) одговориле негативно, два (2) испитаници (10%) не

се сигурни.

Во КПУ Штип, четири (4) испитаници (20%) сметаат дека здравствените услуги и 

заштита се на соодветно ниво, седум (7) лица (35%) сметаат дека тоа не е така, осум 

(8) испитаници (40%) не се сигурни. Еден (1) испитаник (5%) не одговорил на 

прашањето.

12 испитаници од ромска етничка припадност сметаат дека здравствената заштита  

и услугите, особено на осудените лица зависници од опојни дроги, лица кои 

боледуваат од Хепатит Б и Ц не е на соодветно ниво, а 6 лица од ромска етничка 

припадност не се сигурни.



Речиси половината од вкупниот број на испитаници (48%) имале потреба и биле 

на лекарски преглед надвор од установата.

Табела 50: Добивање на здравствени услуги надвор од установата (прашање бр. 53
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53. Дали сте имале потреба и сте биле на преглед 
надвор од установата?

Од добиените одговори, 29 (48,3%) испитаници одговориле дека имале потреба 

од преглед надвор од установата и биле, девет (9) (15%) испитаници одговориле дека 

иако имале потреба, не биле, 18 (30%) испитаници воопшто немале потреба од 

преглед надвор од установата, еден (1) испитаник одговорил дека не знае дека е тоа 

можно.

Во КПУ Идризово, половина од испитаниците (50%) имале потреба и биле на 

преглед надвор од установата, два (2) испитаници (10%)имале потреба, но не биле на 

преглед надвор од установата, осум (8) испитаници (40%) не биле на преглед надвор 

од установата и немале потреба за тоа.

Во КПУ Затвор Скопје, 10 испитаници (50%) имале потреба од лекарски преглед 

надвор од установата, четири (4) испитаници (20%) имале потреба, но не биле, шест 

(6) испитаници (30%) немале потреба за тоа.

Во КПУ Штип, речиси половината од испитаниците, девет (9) лица или 40% 

одговориле дека имале потреба и биле на преглед надвор од установата, три (3) 

испитаници (15%) одговориле дека имале потреба, но не биле упатени на преглед 

надвор од установата, четири (4) испитаници (20%) немале потреба од преглед 

надвор од установата, еден (1) испитаник (5%) не знаел за таквата можност. Три (3) 

испитаници (15%) не одговориле на прашањето.



Деветти дел: Образование и стручно усовршување 

Овој дел од истражувањето се однесува на достапноста на основното и 

средното образование во казнено поправните установи, пристапот и користењето на 

образование и образовни содржини во установите, како и постоење на стручни обуки 

и усовршување.

Загрижува фактот што само 35% од вкупниот број на испитаници од трите 

казнено поправни установи сметаат дека има достапни образовни содржини во 

установата во која се наоѓаат. 

Табела 51: Образовни содржини (прашање бр. 54
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54. Дали вашата установа има достапни 
образовни содржини?

а. Да б. Не б. Не сум сигурен/а

Од вкупниот број на испитаници, 21 (35%) лице смета дека има достапни 

образовни содржини во затворот, 27 (45%) испитаници одговориле дека нема, 11 

(18,3%)испитаници не се сигурни.

Во КПУ Идризово, 12 испитаници (60%) одговориле дека во Идризово нема 

достапни образовни содржини, пет (5) испитаници (25%) не се сигурни дали има 

такви содржини, а само три (3) испитаници (15%) одговориле потврдно.

Во КПУ Затвор Скопје, пет (5) испитаници (25%) одговориле позитивно на 

прашањето, 12 испитаници (60%) одговориле негативно, три (3) испитаници (15%) не 

се сигурни.

Во КПУ Штип, 13 испитаници (65%) одговориле дека во затворот има достапни 

образовни содржини, три (3) испитаници (15%) одговориле негативно, три (3) 

испитаници (15%) не се сигурни. Еден (1) испитаник (5%) не одговорил на прашањето



Десет (10) лица од ромска етничка припадност одговориле дека нема достапни 

образовни содржини во установата, три (3) лица не се сигурни.
Табела 52: Видови и начини на користење на образовните содржини (прашање бр. 55

Во КПУ Идризово, за дооформување на основно образование одговориле дека 

немаат пристап 3 испитаници (15%), додека дека немаат користено одговориле 5 

испитаници (25%). За пристап до дооформување на средно образование позитивно 

одговорил 1 испитаник (5%), негативно одговориле 3 испитаници (15%), користеле 

програма за дооформување на средно образование 2 испитаници (10%), не користеле 

3 испитаници (15%). За достапна програма за стручна обука и усовршување 

потврдиле дека има 3 испитаници (15%), негативно одговориле 2 испитаници (10%), 

обуката ја користел 1 испитаник (5%), обуката не ја користеле 5 испитаници (15%). 

Останатите испитаници не одговориле на прашањето.



Во КПУ Затвор – Скопје, пристап до дооформување на основното образование 

немаат вкупно три лица и не користат вкупно 7 лица. Пристап до дооформување на 

средното образование е овозможен за едно лице, 5 испитаници одговориле дека 

немаат таков пристап. По 2 лица одговориле дека користат, односно дека не 

користат  ваква услуга. По однос на стручната обука и усовршување, 2 лица 

одговориле дека имаат пристап до овие обуки, 1 испитаник ги користи, 3 лица 

одговориле дека немаат пристап до овие обуки, 8 испитаници не се учесници во 

вакви обуки.

Во КПУ Штип, за дооформување на основно образование, 9 испитаници 

одговориле дека има пристап (45%), 2 испитаници (10%) дека нема пристап, 4 

испитаници (20%) имаат користено, 4 испитаници немаат користено. За пристап до 

дооформување на средно образование позитивно одговориле 2 испитаници (10%), 

негативно одговориле 4 испитаници (20%), користел програма за дооформување на 

средно образование 1 испитаник (5%), не користеле 4 испитаници (20%). За достапна 

програма за стручна обука и усовршување потврдиле дека има 6 испитаници (30%), 

негативно одговориле 3 испитаници (15%), обуката ја користел 1 испитаник (5%), 

обуката не ја користеле 4 испитаници (20%). Останатите испитаници не одговориле на 

прашањето.

Резултатите покажуваат дека најголемиот дел од испитаниците (76,7%) знаат 

дека основното и средното образование се задолжителни. 

Табела 53: Информираност за задолжително основно и средното образование (прашање бр. 56
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56. Дали знаете дека основното и средното 
образование се задолжителни?



Од вкупниот број на испитаници, 46 лица знаат дека основното и средно 

образование се задолжителни, пет (5) испитаници не знаат, шест (6) испитаници не се 

сигурни.

Во КПУ Идризово, 16 испитаници (80%) одговориле потврдно, 1 испитаник, 

според неговиот одговор, не знае дека основното и средното образование се 

задолжителни, а три (3) испитаници не се сигурни дали основното и средното 

образование се задолжителни.

Во КПУ Затвор Скопје, 15 испитаници (75%) одговориле позитивно на 

прашањето, три (3) испитаници (15%) одговориле негативно, два (2) испитаници (10%) 

не се сигурни.

Во КПУ Штип, 15 испитаници (75%) одговориле дека знаат дека основното и 

средно образование се задолжителни, еден (1) испитаник (5%) не знаел за тоа, еден 

(1) испитаник (5%) не е сигурен. Три (3) испитаници не одговориле на прашањето.

Десетти дел: Функционирање на предотпусен третман и правна заштита 

Овој дел од истражувањето се однесува на т.н. предотпусен третман кој би 

требало да го имаат осудените лица кои се наоѓаат при крајот на издржувањето на 

својата затворска казна во некој од казнено поправните установи, понатаму за 

правото на жалба/поплака кое го имаат осудените лица, дали се информирани за 

правото да се обратат кај Народниот правобранител кога им е повредено некое 

право, постои ли насилство во казнено поправните установи, од кого доаѓа 

насилството...

Многу мал дел од испитаниците (само 18,3%) знаат дека постои т.н. предотпусен 

третман на осудените лица како начин за подготовка на нивното отпуштање од 

установата, во соработка со центарот за социјална работа во местото во кое осудениот 

ќе живее или ќе престојува по издржаната казна. Тоа значи подготовка на 

индивудуална програма/третман. Само 6,6% од испитаниците знаат за оваа можност 

и истата ја користат.



Табела 54: Информираност за т.н. предотпусен третман на осудените лица како начин за 

подготовка на нивното отпуштање од установата, во соработка со центарот за социјална работа во 

местото во кое осудениот ќе живее или ќе престојува по издржаната казна (прашање бр. 57
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57. Дали знаете дека постои т.н. предотпусен 
третман на осудените лица како начин за 

подготовка на нивното отпуштање од 
установата, во соработка со центарот за 

социјална работа во местото во кое осудениот 
ќе живее или ќе престојува по издржаната …

КПУ Идризово КПУ Штип КПУ Затвор - Скопје

Од вкупниот број на испитаници, 11 (18.3%) испитаници знаат дека постои т.н.

предотпусен третман на осудените лица како начин за подготовка на нивното 

отпуштање од установата, во соработка со центарот за социјална работа во местото 

во кое осудениот ќе живее или ќе престојува по издржаната казна, но немаат таков 

третман иако се пред крај на издржување на казната, четири (4) испитаници знаат и 

имаат таков третман, 17 (28,8%) испитаници одговориле дека не знаат за тоа и 

сигурни се дека нема такво нешто во затворот во којшто престојуваат, 23 (38,3%)  

испитаници не се сигурни. 

Во КПУ Идризово, дури 12 (60%) испитаници не се сигурни во одговорот, шест (6) 

(30%) испитаници одговориле негативно и се сигурни дека такво нешто не постои, 

еден (1) испитаник знае и има таков третман, додека еден (1) испитаник знае, но 

нема таков третман иако е пред крај со издржувањето на затворската казна.

Во КПУ Затвор Скопје, два (2) испитаници одговориле дека знаат за 

т.н.предотпусен третман и имаат таков третман, седум (7) испитаници (35%) сигурни 

се дека нема такво нешто во затворот, 11 испитаници (55%) не се сигурни.

Во КПУ Штип, 10 испитаници (50%) одговориле потврдно, но немаат таков 

третман иако се пред крај со отслужувањето на кзната затвор, 1 испитаник (5%) знае 

за можноста и има таков третман, 1 испитаник (5%) не е сигурен дека има такво 

нешто во затворот, 8 испитаници (40%) не одговориле воопшто на прашањето. 



Дури 5 лица од ромска етничка припадност одговориле дека знаат за т.н. 

предотпусен третман на осудените лица како начин за подготовка на нивното 

отпуштање од установата, во соработка со центарот за социјална работа во местото 

во кое осудениот ќе живее или ќе престојува по издржаната казна, но немаат таков 

третман иако се при крај со издржувањето на изречената казна затвор. 4 лица од 

ромска етничка припадност не се сигурни дека постои такво нешто во установата во 

која ја издржуваат казната, а дури 9 лица не се сигурни во одговорот, односно не 

знаат за ова право.

71,7% од вкупниот број на испитаници од трите казнено поправни установи 

знаат дека имаат право да поднесат поплака и/или жалба согласно Законот за 

извршување на санкциите. Останатите или не знаат, или не се сигурни дека го имаат 

ова право.Во КПУ Штип загрижува фактот што само 60% од испитаниците се 

запознаени со ова свое право на поплаки и/или жалби. 

Табела 55: Право на поднесување на поплака и/или жалба (прашање бр. 58
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58. Дали знаете дека имате право да поднесете 
поплака и/или жалба согласно Законот за извршување 

на санкции?

Од вкупниот број на испитаници, 43 (71,7%) испитаници знаат за правото на 

поднесување поплака/жалба, 10 (16,7%) испитаници не знаат дека го имаат ова 

право, два (2) испитаници не се сигурни.

Во КПУ Идризово, 16 испитаници (80%) знаат дека имаат право да поднесат 

поплака/жалба согласно Законот за извршување на санкциите, додека три (3) 

испитаници одговориле негативно, односно не знаат дека го имаат ова право. Еден 

испитаник не одговорил на прашањето. 

Во КПУ Затвор Скопје, 15 испитаници (75%) одговориле дека знаат за тоа 

право, пет (5) испитаници (25%) одговориле дека не знаат. 



КПУ Штип, 12 испитаници (60%) знаат за своето право да поднесат 

поплака/жалба, два (2) испитаници (10%) не знаат за ова право, два (2) испитаници 

(10%) не се сигурни. Четири (4) испитаници (20%) не одговориле на прашањето.

11,7% од испитаниците не знаат за правото да се обратат кај Народниот 

правобранител, во случаите доколку им е повредено некое право во установата во 

која се наоѓаат. 
Табела 56: Повредени човекови права, и информираност за можноста за обраќање кај Народниот 

правобранител (прашање бр. 59
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59. Дали знаете дека доколку сметате дека се повредени 
вашите права, можете да се обратете кај Народниот 

правобранител?

Од вкупниот број на испитаници, најголемиот дел, 45 (75%) лица знаат за ова 

право, седум (7) лица (11,7%) не знаат дека можат да се обратат кај Народниот 

правобранител во случај на повреда на нивните права, четири (4) (6,7%) испитаници 

не се сигурни.

Во КПУ Идризово, само еден (1) испитаник не знае дека може да се обрати до 

Народниот правобранител во случаи кога се повредени неговите права, два (2) 

испитаници не се сигурни дека во случаи на евентуална повреда на нивните права 

можат да се обратат кај Народниот правобранител, а високи 80% од испитаниците (16 

лица) знаат дека во случај на повреда на некое нивно право во затворот можат да се 

обратат до Народниот правобранител.

Во КПУ Затвор Скопје, 15 испитаници (75%) одговориле потврдно, три (3) 

испитаници (15%) одговориле негативно, два (2) испитаници (10%) не се сигурни.

Во КПУ Штип, 13 испитаници (65%) одговориле потврдно на прашањето, три (3) 

испитаници (15%) одговориле негативно, четири (4) испитаници (20%) не одговориле 

на прашањето.



Три (3) лица од ромска етничка припадност не знаат дека можат да се обратат кај 

Народниот правобранител доколку им е повредено некое право, еден (1) испитаник 

од ромска етничка припадност не е сигурен за ова право.

Не е исклучено постоењето на поинаков третман на одредени лица во казнено 

поправните установи, кој поинаков третман се должи на некои лични 

карактеристики, етничка припадност и сл
Табела 57: Поинаков третман на одредена група на осудени лица (прашање бр. 60

Од вкупниот број на испитаници, седум (7) (11,7%) лица сметаат дека имаат 

поинаков третман заради нивната етничка припадност, седум (7) лица сметаат дека 

имаат различен третман заради нивниот статус и лични карактеристики, 32 (53,3%) 

испитаници сметаат дека сите се третирани еднакво, 6 испитаници не се сигурни во 

одговорот, два (2) испитаници ја одбрале опцијата ,,друго,,.

Во КПУ Идризово, најголем дел од испитаниците (12 лица односно 60%) 

одговориле дека не сметаат дека имаат поинаков третман во затворот заради некои 

лични карактеристики, етничка припадност и слично, три (3) (15%) лица сметаат дека 

имаат поинаков третман заради нивната етничка припадност две (2) Лица од ромска 

етничка припадност и 1 Босанец), три (3) (15%) сметаат дека имаат поинаков третман 

заради некои нивни лични карактеристики, и еден (1) (5%) испитаник одговорил дека 

не е сигурен дали има поинаков третман во затворот. Еден (1) не одговорил на 

прашањето.

Во КПУ Затвор Скопје, еден (1) испитаник (5%) одговорил дека има поинаков 

третман заради неговата етничка припадност, два (2) испитаници (10%) одговориле 

дека тоа се должи на нивниот статус/лични карактеристики, 12 испитаници (60%) 



одговориле дека сите се третираат еднакво, три (3) испитаници (15%) не се сигурни, 

два (2) испитаници (10%) ја одбрале опцијата ,,друго,,.

Во КПУ Штип, три (3) испитаници (15%) одговориле дека поинаквиот третман се 

должи на нивната етничка припадност, два (20 испитаници (10%) дека тоа е поради 

нивни лични карактеристики/статус, осум (8) испитаници (40%) сметаат дека сите се 

еднакво третирани во затворот, два (2) испитаници (10%) не се сигурни. Пет (5) 

испитаници (25%) не одговориле на прашањето.

Пет (5) затвореници лица од ромска етничка припадност сметаат дека имаат 

поинаков третман во затворот поради нивната етничка припадност, три (3) лица од 

ромска етничка припадност сметаат дека имаат поинаков третман поради нивниот 

статус и лични карактеристики, еден (1) не е сигурен дали има поинаков третман.

Најголем дел од испитаниците (56,7%) одговориле дека никогаш не биле жртва 

во затворот, но не е за занемарување податокот дека дури 13,3% од испитаниците 

биле жртва на насилство од страна на други затвореници, а дури 10% од вкупниот 

број на испитаници одговориле дека биле жртва на насилство сторено од страна на 

вработен/и во затворот. 

Табела 58: Жртви на насилство во затворот (прашање бр. 61

Од вкупниот број на испитаници, шест (6) (10%) испитаници одговориле дека 

биле жртви на насилство од страна на вработените, осум (8) (13,3%) испитаници 

одговориле дека насилството било извршено од страна на други затвореници, четири 



(4) (6,7%) испитаници биле жртви на насилство повеќе пати, шест (6) испитаници 

одговориле дека не се сигурни дали биле жртва на насилство во затворот. 34 (56,7%) 

испитаници одговориле дека никогаш не биле жртва на насилство во затворот.

Во КПУ Идризово, најголем број од испитаниците (15 лица односно 75%) 

одговориле дека никогаш не биле жртва на насилство во затворот, две (2) дека 

претрпеле насилство од страна на вработените, две (2) лица претрпеле насилство од 

страна на други затвореници, а две (2) лица не се сигурни дали претрпеле насилство 

во затворот. 

Во КПУ Затвор Скопје, еден (1) испитаник (5%) одговорил дека бил жртва на 

насилство од страна на вработените, два (2) испитаници (10%) одговориле дека 

трпеле насилство од други затвореници, три (3) испитаници (15%) одговориле дека 

биле жртва на насилство повеќе пати, три (3) испитаници (15%) не се сигурни дали 

биле жртва на насилство, 11 испитаници (55%) одговориле дека никогаш не биле 

жртва на насилство во затворот.

Во КПУ Штип, три (30 испитаници (15%) одговориле дека се жртви на насилство 

во затворот од страна на вработените, четири (4) испитаници (20%) одговориле дека 

се жртви на насилство од страна на други затвореници, еден (1) испитаник (5%) дека 

е жртва на насилство повеќепати од страна на вработените, еден (1) испитаник (5%) 

не е сигурен дали е жртва на насилство. Осум (8) испитаници (40%) одговориле дека 

никогаш не биле жртви на насилство. 3 испитаници (15) не одговориле на 

прашањето.

Четири (4) лица од ромската етничка припадност биле жртви на насилство од страна 

на вработените лица, три (3) лица од ромска етничка припадност биле жртви на 

насилство од страна на други осудени лица, на три (3) лица од ромска етничка 

припадност насилството им се случувало повеќе пати, додека две (2) лица 

припадници на ромска етничка заедница не се сигурни дали некогаш биле жртви на 

насилство во затворот.



ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Голем дел од осудените лица кои изречената казна затвор ја отслужуваат во некој од 

казнено поправните установи на територијата на Република Северна Македонија, се 

сместени во простории со повеќе лица, а оваа бројка достигнува и до 15 лица вкупно 

сместени во една просторија. 

Одговорните институции треба да ги почитуваат основните стандарди и да го 

намалат бројот на осудени лица сместени во иста просторија во установата во која ја 

отслужуваат изречената казна, односно да се овозможат услови за сместување по 2 

лица во една просторија, доколку не е можно, барем бројката да изнесува вкупно до 4 

лица.

Дел од осудените лица сметаат дека просторијата во која се сместени не ги 

задоволува основните хигиенски услови, дека не е соодветно опремена со кревет, 

биро и слично, дека нема достапна вентилација и природна светлина во 

просторијата. Понатаму недостатоци постојат во смисла дека просторијата е стара и 

нереновирана, инвентарот не е нов, присутна е влага во просторијата и во некои 

одделенија од затворските установи никогаш не е доволно топло, во некои е, но не 

секогаш.

Треба да се обезбеди еднаков третман и еднакви услови за сите осудени лица, 

без оглед во какво одделение се, а уште помалку во кој од казнено поправните 

установи ја отслужуваат казната затвор. Важно е да се почитува достоинството на 

секое осудено лице и истовремено, сите осудени лица да ги уживаат подеднакво 

правата кои им се загарантирани со постоечката регулатива. Во спротивно, станува 

збор за класична дискриминација, бидејќи едни осудени лица имаат подобри услови, за 

сметка на другите осудени лица со кои тоа не е случај.

По однос на бројот на вработени лица како дел од затворскиот персонал, 

поголемиот дел од испитаниците се произнесоа дека овој број е доволен, сепак 

сметаат дека не е добра организацијата на работата. Дел од испитаниците сметаат 

дека вработените немаат вештини, или делумно поседуваат вештини, со што не 

можат соодветно да одговорат на нивните потреби. Дел од испитаниците сметаат 

дека вработените лица во казнено поправните установи не се професионални и 

стручни за навремено, законито и одговорно извршување на работните задачи.



Потребни се континуирани обуки во насока на јакнење на капацитетите на сите 

лица кои како вработени извршуваат работни задачи во казнено поправните установи. 

Од клучно значење е стекнувањето на вештини на вработените лица, истите да можат 

во целост да одговорат на потребите на осудените лица, бидејќи примарната цел е 

ресоцијализација на осудениците, а без стручен кадар тоа не е можно.

Голем дел од осудените лица, согласно наодите од истражувањето, во затворот 

не добиваат редовно, некои и никогаш, или пак многу ретко, средства за лична 

хигиена. Многу испитаници хигиената во казнено поправните установи ја оцениле 

како не многу добра, некои и дека воопшто не е добра.  Лошите хигиенски услови 

негативно влијаат на здравјето на осудените лица. По однос на храната, дел од 

осудените лица сметаат дека не добиваат доволна количина на храна во оброците, 

дека квалитетот на храна  во оброците кои ги добиваат не е добар и исто така, 

сметаат дека храната не се сервира соодветно и го нема потребниот прибор за 

исхрана и трпезариски инвентар (столови и маси).

Да се води поголема грижа за хигиената и хигиенските услови на целата 

површина на казнено поправните установи, зголемување на надзорот и контролата врз 

одржувањето на хигиената во сите простории на установите. По однос на храната, да 

се преземат мерки во насока на подобрување на квалитетот на храна во оброците кои 

ги добиваат осудените лица. За секое осудено лице да следува доволна количина на 

храна во оброкот кој го добиваат (без оглед на тоа дали се работи за појадок, ручек или 

вечера). Храната да се сервира на соодветен начин, со потребниот прибор за исхрана и 

соодветен трпезариски инвентар. Да се овозможи разноврсна храна, со свежо овошје 

и зеленчук, заради водење грижа за здравјето и здравата исхрана на осудените лица. 

Да се почитува во целост правото на посебен режим на исхрана за посебни категории 

осудени лица, како на пример: бремени жени, помлади осуденици, вегетаријанци и 

друго.

Во однос на правото на комуникација на осудените лица со надворешниот свет 

(во смисла на посети, телефонирања, прием на пратки, праќање писма и слично), 

голем дел од осудените лица сметаат дека оваа комуникација со надворешниот свет 

не е добра.



Да се почитува за сите осудени лица подеднакво правото на остварување на 

нивна комуникација со надворешниот свет. Ова право кое им следи на осудените лица 

со закон и со правилата на утврдениот Куќен ред на установите, да важи подеднакво 

за сите осудени лица. Правилата на Куќниот ред да бидат на лесно видливи и достапни 

места поставени во повеќе соодветни делови на установите.

Голем дел од осудените лица сметаат дека во установите во кои ја отслужуваат 

изречената казна затвор немаат доволни можности за рекреативни активности, како 

и организирано физичко образование, спортски и други активности. 

Да се обезбедат услови во сите казнено поправни домови за спроведување на 

рекреативни активности на осудените лица, да се организира редовно физичко 

образование, спортски и други активности. Да се обезбедат доволно спортски 

реквизити и технички помагала, кои се неопходни при спроведување на рекреативните 

активности. Службените лица во сите казнено поправни установи редовно да 

организираат соодветни спортски активности, во кои учество би земале сите осудени 

лица, онака како што ќе утврдат и проценат вработените во затворите дека е 

најцелисходно.

Осудените лица кои се работно ангажирани немаат соодветни услови за работа, 

дел од нив немаат соодветна опрема, дел сметаат дека се е импровизација. Сметаат 

дека со обезбедување на нова опрема и со подобрување на условите во кои работат 

значајно ќе се унапреди/осовремени процесот на работа. Дел од испитаниците не 

земаат редовен надоместок за работниот ангажман, некои и воопшто не примиле 

таков надоместок, иако се работно ангажирани во установата.

Подобрување на условите и на процесот на работа на осудените лица, 

обезбедување на соодветна опрема и обезбедување на достоинствени услови за 

работа, онаму каде што изостануваат. Подобрување на севкупните услови во кои 

работат осудените лица, како и водење сметка за навремена и редовна исплата на 

паричниот надоместок кој им следува на работно ангажираните лица

Голем дел од осудените лица не се здравствено осигурани или пак не знаат 

дали се осигурани. Го истакнуваат недостигот на соодветна опрема во затворската 

амбуланта, како и недостигот на потребни лекови. Сметаат дека не е на 



задоволително ниво здравствената заштита и услугите, особено на осудените лица 

зависници од опојни дроги, лица кои боледуваат од Хепатит Б и Ц и слично.

Да се обезбеди соодветен пристап до здравствена заштита на сите осудени лица 

кои имаат потреба од тоа. Затворските амбуланти да се опремат со соодветна 

апаратура и потребни лекови, за да можат навремено и ефикасно да реагираат на 

потребите на осудените лица, секогаш кога имаат потреба од здравствена помош и 

нега. Особено да се води сметка за пружање здравствени услуги на највисоко ниво на 

осудените лица – зависници од опојни дроги, болните од хепатит Б и Ц и слично.

Пристап до соодветни образовни содржини не е достапен до сите осудени лица, 

иако важен дел од ресоцијализацијата на осудените лица игра дооформувањето на 

основното и средното образование и стручната обука и усовршување. Ова им е 

неопходно на осудените лица, особено ако се земе во предвид фактот дека голем е 

бројот на оние лица кои се без завршено основно образование, или со завршено само 

основно образование.

Преземање на итни мерки и механизми, како и обезбедување на соодветен кадар 

и програми во казнено поправните установи, заради обезбедување на редовно и 

соодветно образование на осудените лица, особено во делот на дооформувањето на 

основното и средното образование, како и спроведување на стручни обуки и 

усовршување. Збогатување на затворските библиотеки со разновидна стручна и друг 

вид на литература, достапна за сите осудени лица.

Осудените лица не знаат за постоењето на т.н. предотпусен третман како начин 

за подготовка на нивното отпуштање од установата, кој е во соработка со центарот 

за социјални работи во местото во кое осудениот ќе живее или ќе престојува по 

издржаната казна. Дел од осудените лица не знаат или не се сигурни дека имаат 

право да поднесат поплака и/или жалба до надлежните органи и институции

секогаш кога им е повредено некое право.

На осудените лица на кои им е при крај затворската казна, неопходна им е 

поддршка и помош за прилагодувањето и живеењето во надворешниот свет, на 

слобода. На сите осудени лица треба да им се обезбеди максимална поддршка, во 

смисла на сета потребна помош при наоѓање на работа, потреба од советување и 

слично. Исто така, не смее ниту еден единствен затвореник да не знае за правото на 



поплака и/или жалба до надлежен орган или институција, (на пример, до Народниот 

правобранител). Вработените во казнено поправните установи мора да ги едуцираат и 

да ги запознаат сите осудени лица со нивните права на жалби и поплаки секогаш кога 

им е повредено некое право. Едуцирање е неопходно и заради стекнување на знаење 

на осудените лица во поглед на тоа кои се права им се обезбедени со закон, во 

периодот на издржувањето на изречената затворска казна.

Некои осудени лица имаат поинаков третман во казнено поправните домови 

поради својата етничка припадност, поради својот статус, некои лични 

карактеристики кои ги поседуваат и слично. Дел од осудените лица, според нивните 

одговори, биле жртва на насилство повеќе пати во затворските установи, некои биле 

жртва на насилство од страна на вработените во казнено поправните домови, други 

трпеле насилство од страна на други затвореници. Ова особено се бележи кај 

осудените лица – жртви на насилство кои и припаѓаат на ромската етничка група.

Преземање на итни и ефикасни мерки заради обезбедување на еднаков и 

соодветен третман на сите осудени лица, без оглед на пол, етничка припадност, статус, 

лични карактеристики и слично. Едукација и надминување на предрасудите и 

стереотипите, како кај вработените во казнено поправните домови, така и кај 

осудените лица, особено спречување на поинаквиот и неповолен третман на лицата од 

ромска национална припадност. Зајакнување на капацитетите на вработените во 

установите, на обезбедувањето и затворската полиција, заради спречување на 

насилството кое се случува меѓу самите затвореници, но и спречување и казнување на 

насилството кое доаѓа од вработените во установите, и нивно строго санкционирање.
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