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1. Вовед 
 

 Оваа анализа е финален резултат на проектот „Ресоцијализација и реинтеграција во 

општеството преку пробацијата“ кој го спроведува Здружението за истражување, анализи и развој 

„Зелена Лупа“ Скопје, со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено општество– 

Македонија.  

 Преку досегашната работа и низата спроведени акции на терен Здружението „Зелена 

Лупа“ увиде дека постои слаба примена на Законот за пробација1, а една од карактеристиките на 

досегашниот приод кон оваа проблематика е континуираната доминација на казната затвор како 

најчесто изрекувана казна од страна на судовите. Според Извештајот за годишната кривична 

статистика на Советот на Европа за 2018 година, Република Северна Македонија, со 122,3 

затвореници за 100 места, е во осумте земји со сериозен проблем со пренатрупаност во затворите 

и е меѓу земјите со највисока смртност во затворите со 52,8 смртни случаи на 10.000 затвореници.2 

Во Извештајот на ЕУ за Република Северна Македонија за 2019 год. истакнато е дека 

ослободувањето на 795 лица во декември 2017 година врз основа на Законот за амнестија се 

намали пренатрупаноста во затворите, но не е одржливо решение како системот за условна казна 

кој сè уште е во рана фаза на развој. Проверката на условна казна дополнително се одложува иако 

службениците за пробација (условна казна) не беа регрутирани за 26 основни судови во ноември 

2018.3 Пренатрупаноста во затворите, тортурата, нехуманиот и деградирачкиот пристап кон 

затворениците, непристојните материјални услови се состојби кои генерално секоја година се 

нотирани во извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Северна 

Македонија, во Поглавјето 23, во делот на темелните права. 

 Согледувајќи ги овие проблеми, „Зелена Лупа“ го иницираше овој проект и презема 

активности кои ќе придонесат кон овозможување на услови за унапредување на состојбата со 

спроведување на Законот за пробација, информирање на јавноста и сите клучни чинители за 

ефектите од успешната примена на пробациските мерки и подигање на свеста на осудените лица 

за своите права и можностите за ресоцијализација преку предвидените мерки и програми.  

 Законот за пробација кој е донесен во 2015 година, ги уредува пробациските работи и 

постапката за извршување на алтернативните мерки условна осуда со заштитен надзор, 

општокорисна работа и куќен затвор, обврски изречени во кривична постапка, во согласност со 

закон, како и извршувањето на условниот отпуст изречен по одлука на суд, а кои се извршуваат во 

заедницата. Со Законот се дефинираат надлежностите на пробациската служба и начинот на 

реализација на активностите на оваа служба, се регулираат прашањата поврзани со положбата на 

лицата кон кои се извршуваат пробациските работи, како и прашањата поврзани со извршувањето 

на пробациските работи. Извршувањето на алтернативните мерки и обврски изречено во 

                                                             
1Службен весник на Република Северна Македонија бр.226/2015. 
2Совет на Европа, (20018), Извештајот за годишната кривична статистика на Советот на Европа за 2018 
година,Достапно на:https://www.coe.int/en/web/portal/-/europe-s-rate-of-imprisonment-falls-according-to-council-of-
europe-survey 
3ЕУ Извештај за Ребулика Северна Македонија за 2019, стр. 26. Достапна на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/europe-s-rate-of-imprisonment-falls-according-to-council-of-europe-survey
https://www.coe.int/en/web/portal/-/europe-s-rate-of-imprisonment-falls-according-to-council-of-europe-survey
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf


 
 

кривична постапка е со цел заштита на заедницата од криминал и ресоцијализација и 

реинтеграција на лицата кон кои се извршуваат пробациските работи.4 Поимот на пробациските 

работи во членот 3 од Законот се дефинирани како „активности што ги преземаат пробациските 

службеници при спроведување на надзорот над извршувањето на алтернативните мерки и 

обврски, како и при условниот отпуст над лицата на кои истите им се изречени од судот.“ 

Пробациските работи ги извршуваат пробациски службеници од Управата за извршување на 

санкциите врз основа на барање или одлука на суд во тек на судската постапка и врз основа на 

правосилна и извршна судска одлука, а врз основа на претходна согласност на лицето кон кое се 

извршуваат пробациските работи.5 На лицето кон кое се извршуваат пробациски работи му се 

гарантираат правата утврдени со Уставот на Република Северна Македонија, со овој закон и со 

ратификуваните меѓународни договори. Лицата кон кои се извршуваат пробациски работи се 

ограничуваат во правата само во границите неопходни за остварување на целта на нивното 

извршување, а врз основа на закон.6 

 Пробациските методи и алтернативните мерки предвидени во член 11 од овој закон, 

имаат функција на рехабилитирање, ресоцијализација во општеството и намалување на 

затворската популација во државата. Под алтернативи за затворот се подразбираат казните, 

мерките и режимите за негово издржување што овозможуваат целосно или делумно 

одбегнување на затворот, односно го редуцираат времето поминато во затвор, при што осудениот 

се подложува на третман и надзор од стручни и овластени лица во заедницата, истовремено 

водејќи сметка за положбата на оштетениот.7 Затворот како неизбежен облик на казнување во 

себе содржи низа негативни последици кои се однесуваат на постпеналната, односно социјалната 

интеграција, како и високиот степен на рецидивизам, а со оглед на фактот дека осуденото лице 

подолго време е отстрането од својата социјална средина и не може да учествува активно во 

заедницата.8 На индивидуален план доаѓа до дехуманизација, социјална деградација, 

криминална инфекција и други појави што влијаат негативно врз рехабилитацијата.9 Оттука, 

значајно е да истакнеме дека пробацијата на долг рок дава успешни резултати во однос на 

отстранувањето на криминалитетот, и реинтегрирање и ресоцијализација на сторителите на 

кривичните дела во заедницата. 

 Овие причини беа поттик и интерес за реализација на Проектот и спроведување на 

истражување на оваа тема со цел да се даде придонес во имплементацијата на Законот за 

пробација во Република Северна Македонија. Во рамките на Проектот „Зелена Лупа“ оствари 

соработка со Министерството за правда и со Управата за извршување на санкции, организираше 

посети во казненопоправни установи, како и директна комуникација со осудените лица кои 

издржуваат казна затвор. 

                                                             
4Закон за пробација, Службен весник на Република Северна Македонија бр. 226/2015, Член 2. 
5Закон за пробација, Службен весник на Република Северна Македонија бр. 226/2015, Член 3. 
6Ибид. 
7Лажетиќ Бужаровска, Г., 2003, Алтернативи за затворот, Скопје, стр.47. 
8Саити, Џ., Арифи, Б., Деваја, Ш., Божиновски, А., (2018), Анализа: Казнената политика на судовите во Република 
Македонија и практична примена на законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната; 
Примената на алтернативните мерки со акцент на пробацијата во Република Македонија., Здружение на судии на 
Република Македонија, стр.79. 
9Ибид. 



 
 

 Со оваа анализа се прави обид да се детектираат слабостите и да се дадат јасни патокази 

кон сите засеганти страни за бенефитите и можностите кои ги нуди Законот за пробација. Во 

последниот дел од анализатата содржани се генерални заклучоци произлезени од наодите од 

истражувањето, како и конкрентни препораки во однос на понатамошните активности и мерките 

кои треба да се преземат.  

 

2. Методологија 
 

 Асоцијацијата „Зелена Лупа“ спроведе теренско истражување со цел да се утврди степенот 

на информираност на осудените лица на казна затвор во врска со мерките за пробација и 

утврдување на специфичните потреби за доедукација. Примерокот беше плански избран бидејќи 

станува збор за специфична група на испитаниците дефинирани по определени критериуми–  

осудени лица казна затвор во Казненопоправните установи (КПУ)– Затвор Битола, 

Казненопоправен дом од отворен вид Струга, Затвор Куманово и Затвор Тетово. За успешно 

спроведување на ова истражување, проектниот тим, прво оствари средби со органите на управата 

на КПУ и пробациските службеници. На овие средби проектниот тим ја информираше управата со 

проектните цели и очекувања, како и доби детални информации за утврдување на примерокот на 

испитување. 

 Анкетниот прашалник беше составен од вкупно 13 прашања, со затворени и полуотворени 

прашања, составен на македонски и албански јазик додека преводот беше извршен од страна на 

професионален преведувач. Анкетирањето се вршеше во текот на месец јануари 2020 година, во 

простории кои ги користат осудените лица во КПУ со присуство на претставници од „Зелена Лупа“, 

управата на затворот, како и пробациски службеници кои соработуваа со лицата. На самиот 

почеток претставниците на „Зелена Лупа“ ги инфомираа испитаниците со содржината и целта на 

прашалникот за кој нагласуваа дека е анонимен. 

 Прашалникот го одговорија вкупно 111 испитаници кои издржуваат казна во КПУ– Затвор 

Битола, Казненопоправен дом од отворен вид Струга, Затвор Куманово и Затвор Тетово, а како 

испитна популација во ова истражување опфатени се вкупно 64,16 % од лицата кои издржуваат 

казна затвор во наведените четири КПУ.10 

Прашалникот е составен од четири блока:  

1) Првиот блок се однесува на демографските карактеристики на испитаниците. 

2) Вториот блок прашања се однесуваат на степенот на информираност за пробацијата на 

осудените лица на казна затвор, условен отпуст со заштитен надзор и Програма за 

заштитен надзор во согласност со Законот за пробација.  

3) Во третиот блок прашања се опфатени прашања поврзани со ставовите на испитаниците за 

нивното прифаќање од семејствата и околината доколку ги користат пробациските мерки.  

                                                             
10Во месец јануари во КПУ– Затвор Битола, Казненопоправен дом од отворен вид Струга, Затвор Куманово и Затвор 
Тетово издржуваат казна затвор вкупно 173 лица. 



 
 

4) Четвртиот блок прашања се однесува на степенот на инфомираност на осудените лица на 

казна затвор за институцнионалните можности доколку ги користат пробациските мерки, 

потоа нивна подготвеност за вклучување во процесот, потешкотиите на кои би наишле и 

специфичните нивни потреби за доедукација. 

 

3. Демографски карактеристики на испитаниците во 

истражувањето 

 
 Испитуваниот примерок беше стратификуван спoред четири демoграфски карактеристики: 

возраст од 18 до 30 год, 31 – 40 год, 41 – 50 год, 51 – 60 год. и над 60 год. При анализите кои 

произлегуваат од ваквите истражувања, особено е важно да се согледа низ призмата на 

демографските категории за да се уочи дали и колку степенот на информираност за пробацијата 

влијае на различни групи. На тој начин, за различните пробациски мерки може да се 

идентификуваат групи со различно ниво на ранливост. 

3.1. Приказ на бројот на испитаници според возраста 
 

 Во согласност со опфатот на 111 испитаници во рамки на ова истражување според 

демографската возраст, примерокот беше стратификуван од 4 возрасни групи, секоја возрасна 

група опфаќаше испитаници во опсег на возраст од 10 години, со исклучок на првата (од 18 

години) и последната (над 60 години) група. 

 Според финалните резултати, во рамки на истражувањето имаше речиси подеднаква 

дистрибуцијата на бројот на испитаници во согласност со возрасната застапеност на лицата во 

четирите КПУ во затворите во Битола, Струга, Куманово и Тетово. Во истражувањето најголем број 

на испитаниците припаѓаат на возрасните групи од 18 до 30 години и од 31 до 40 години, односно 

65,7% од вкупниот број испитаници, додека другите три возрасни групи (41 – 50 год., 51 – 60 год. и 

над 60 год.) пропорционално процентот опаѓа со возраста. (Графикон 1) Овој податок укажува 

дека најмногу заинтересирани да дадат одговори на прашалникот се лицата кои издржуваат казна 

затвор на возраст помеѓу 18–40  години, но впрочем тие се и најзаинтересирани за нивните 

наредни животни активности по издржувањето на казната затвор.  

 



 
 

 

Графикон 1. Демографски карактеристики на испитаниците според возраст. 

 

 Во примерокот беа опфатени 37 или 33,3% на возраст од 18 – 30 години, потоа 36 или 

32,4% на возраст од 31– 40 години,  19 т.е. 17 % од вкупниот број испитаници на возраст од 41 од 

50 години, 12 или 10,8% на возраст од 51–60 години, додека од возрасната група над 60 години 

беа застапени 7 или 6% од вкупниот број испитаници.  

 

3.2. Приказ на бројот на испитаници според етничка припадност 
 

 Во рамки на демографските карактеристки во примерокот беа опфатени лица кои 

издржуваат казна затвор во КПУ Затвор Битола, Казненопоправен дом од отворен вид Струга, КПУ 

Затвор Тетово  и КПУ Затвор Куманово, а прашалникот го одговорија најголем број испитаници од 

македонската и од албанската етничка заедница, односно 42% Македонци, 42% Албанци, 15% 

Роми и 1% Турци,  со тоа што од испитаниците никој се нема изјаснето дека е Бошњак, Влав или 

пак од друга етничка припадност. (Графикон 2) 

 

Графикон 2. Демографски карактеристики на испитаниците според етничката припадност. 
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 Методолошкиот избор на КПУ во Битола, Струга, Тетово и Куманово имаше за цел да се 

опфатат мултикултурни општини и беше очекувано испитаниците опфатени со ова истражување 

да бидат осудени лица на казна затвор од различни етнички заедници. 

 

3.3. Приказ на бројот на испитаници според образованието 
 

 Имајќи предвид дека анализата треба да даде увид на степенот на инфомираност на 

лицата кои издржуваат казна затвотр во КПУ во поглед на пробацијата од особено значење ни 

беше определувањето на демогарфските карактеристики во однос на образованието на 

испитаниците. Во согласност со изборот на примерокот во ова истражување испитаници кои имаа 

завршено средно образование е 53 или 47,8%,  со основно образование се 40 или 36%,  само 6 

испитаници или 5,4% се со виско образование и 12 испитаници или 10,8% се изјаснилие под друго, 

односно немаат образование. (Графикон 3) Од Графиконот бр.3 може да се констатира дека 

прашалникот го имаат одговорено 83,8 % испитаници кои имаат завршено средно и основно 

образование што укажува дека со ова ниво на образование имаме најголема застапеност на 

испитаници.  

 

Графикон 3. Демографски карактеристики на испитаниците според образованието. 

 Со цел да имаме детален приказ на демографските карактеристики на испитаниците 

според образованието и етничката припадност. Од Графиконот 4 може да уочиме дека 

испитаниците од ромска припадност имаат пониско образование,11односно 94,1% имаат 

завршено основно образование или немаат образование, наспроти испитаниците Македонци и 

Албанци каде најголем број од нив имаат завршено средно образование, односно 54,3% 

Македонци и 55,3% Албанци. 

                                                             
11Вкупно 7 испитаници имаат основно образование и 9 испитаници имаат наведено друго– немаат 
образование. 
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Графикон 4. Демографски карактеристики на испитаниците според образованието и етничката припадност. 

4. Анализа на состојбите во КПУ во поглед на инфомираноста и 

имплементирањето на мерките за пробација и утврдување на 

специфичните потреби за доедукација за областа пробација 

 

4.1.  Увид на степенот на инфомираноста на испитаниците за Законот за пробација 
 

 Првиот блок на прашањата имаа за целда се добијат сознанија од испитаниците за 

степенот на нивната информираност во поглед на пробацијата, условниот отпуст со заштитен 

надзор, како и со програмите за заштитен надзор.  

 Од добиените податоци 58 од испитаниците или 52% се изјасниле дека се запознаени со 

пробацијата, додека 33 испитанициили 30% дека не знаат, и 20 испитаници или 18%  делумно се 

запознаени. На второто прашање: „Дали знаете што е условен отпуст со заштитен надзор?“, 75 

испитанициили 67,5% се изјасниле дека се запознаени, 22 испитаници или 19,8% не се 

запознаени,додека 14 испитаници или 12,6% делумно се запознаени. Наодите пак, на третото 

прашање: „Дали знаете што е Програма за заштитен надзор?“,  65 испитаници или 58,5% се 

запознаени, 27 испитанициили 24,3% не се запознаени и 19 испитаници или 17,1 % се делупно 

запознаени. (Графикон 5) 
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Графикон 5 

 Социодемографската анализа открива разлики според етничката припадност на 

испитаниците. Имено, високи 68% од етничките Албанци знаат што е пробација, помал процент 

или 47,6% од етничките Македонци и само 29,4% од ромската етничка припадност го делат истото 

мислење. Меѓутоа, доколку се земе предвид образованието кај ромската етничка припадност, 

односно 47,1% се имаат изјаснето дека имаат завршено основно образование додека 47,1% 

друго/немаат, и само 5,8% средно образование, во тој случај може да се заклучи дека нивото на 

образованието е еден од факторите што влијаат силно врз степенот на информираноста. 

Испитаниците со пониско ниво на образование, особено оние без никакво или со основно 

образование, помалку се инфомирани за пробациските мерки. Оттука, потребно е подобрување 

на можност за организирање на образовни активности кај затворениците, но неопходни се 

дополнителни анализи за степенот, квалитетот и за начинот на спроведување на образованието 

кај затвореничката популација. 

 



 
 

 

Графикон 6. Дали знаете што е пробација? 

 На второто прашање што е условен отпуст со заштитен надзор, немаме длабоки разлики 

според етничката припадност, резулатите се речиси подеднакви 74,4% Албанции 76,2% 

Македонци,и 70% Роми се инфомирани за условниот отпуст со заштитен надзор. На третото 

прашање повторно имаме разлика,па така, високи 89% од Албанците знаат што е Програма за 

заштитен надзор пробација, додека овој процент е помал 59,9 % кај Македонците и 58,8 % кај 

Ромите. 

 На следното прашање, „Дали ви се потребни дополнителни инфомации за правата и 

обврските на лицата спрема кои се извршуваат пробациски работи?“, 71% од испитаниците се 

изјасниле дека им се потребни, додека 29% дека не им се потребни дополнителни информации. 

(Графикон 7) Од овој податок може да се забележи дека и покрај тоа што на првиот блок на 

прашања испитаниците се изјаснуваат дека имаат познавања за пробацијата, сепак сакаат да 

добијат дополнителни инфомации во поглед на правата и обврските во согласност со Законот за 

пробација. 
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Графикон 7. Дали ви се потребни дополнителни информации за правата и обврските на лицата спрема кои се 

извршуваат пробациски работи ? 

 Последното прашање од оваа целина се однесува на пробацискиот службеник и 

воспитувачот надлежни за спроведување на пробацијата и дали досега осудените лица на казна 

затвор имаат стапено во контакт со нив. Резултатите добиени од одговорите на ова прашање 

покажуваат дека мнозинството од испитаниците или поточно 69% од осудените лица на казна 

затвор се запознаени со податокот дека за спроведување на пробацијата се надлежни 

пробацискиот службеник и воспитувачот. Сепак, загрижува податокот дека 1/3 или 31% од 

испитаниците не знаат дека во согласност со Законот за пробација, пробацискиот службеник и 

воспитувачот се надлежни за спроведување на пробацијата. На потпрашањето, „Дали досега сте 

контактирале со пробациски службеник?“, 2/3 од испитаниците или 66% се имаат изјаснето дека 

немаат стапено во контакт со пробациски службеник, додека 1/3 или 34 % дека веќе биле во 

комуникација со пробацискиот службеник. 

 

Графикон 8. Дали досега сте контактирале со пробациски службеник ? 

 Имајќи предвид дека во согласност со Законот, пробацискиот службеник подготвува 

индивидуална програма за третман за секое лице кон кое се извршуваат пробациски работи, 
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меѓусебната комуникација е од посебно значење за успешно спроведување на целиот процес. Но, 

фактичката состојба во КПУ упатува на сериозни проблеми со недостатокот на соодветен кадар во 

затворите, особено кога станува збор за воспитувачи и социјални работници, во корелација со 

непостојни програми на ресоцијализација преставува системски проблем, кој доколку не се 

адресира соодветно, ќе продолжи да предизвикува негативни последици кај затворениците по 

нивното пуштање на слобода.12 

4.2. Увид на ставовите на испитаниците за нивното прифаќање од страна на 

семејствата и околината доколку користат пробациски мерки 
 

 Вториот блок прашања имаат за цел да се согледаат ставовите на испитаниците во поглед 

на прифаќањето во средината по истекот на казната затвор, бидејќи доколку се вклучат во 

процесот на пробација за нивна успешна ресоцијализација и реинтеграција од големо значење е 

поддршката од семејството и целокупната средина. 

 На прашањето „Дали вашето семество и околина се подготвени да ве прифатат по истекот 

на казната?“, резултатите укажуваат дека најголем дел, односно 104 испитаници или 93,69 % 

одговориле со „Да“дека би биле прифатени позитивно од страна на семејството и околината по 

истекот на казната, додека незначителен број, односно само 3 испитаници или 2,7% не би биле 

прифатени и 4 испитаници или 3,6 % не знаат. (Графикон 9) 

 

Графикон 9. Дали вашето семејство и околина се подготвени да ве прифатат по истекот на казната? 

 Додека на следното потпрашање во поглед оцената колку би биле подготвени семејствата 

и околината да ги прифатат, 63,1% од испитаниците сметаат дека најмногу ќе бидат прифатени од 

семејството и околината, 16,2% многу, 6,3% средно, 1,8% малку и 12,6% најмалку.  

                                                             
12Пировска, У., (2019), Извештај за состојбите и условите во казнено-поправните установи во Република Северна 
Македонија, Хелсишкиот комитет за човекови права на Република Македонија, стр. 10. 
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Графикон 10. Колку вашето семејство и околина се подготвени да ве прифатат по истекот на казната? 

 Испитаниците го препознаваат како најголема потешкотија доколку се вратат дома во 

семејството и заедницата немањето работа 52,3 %, а потоа следуваат други причини со 

29,7%,осуда од роднините и пријателите и неприфаќање од околината со 9%. (Графикон 11) 

 

Графикон11. Со какви потешкотии би се соочиле доколку се вратите назад во семејството и заедницата? 

 Ова прашање беше од полуотворено и дел од испитаниците кои се изјасниле под друго ги 

дадоа следниве одговори: „немаме проблем“, „со ниту една потешкотија, ќе бев среќен и ќе 

почнев нов среќен живот со моето семејство“, „ќе почнам да работам за да го одржувам 

семејството“, „ќе имам потреба за адаптација на краток рок, да најдам работа и да се грижам за 

семејството“, „ќе ја работам таа работа што ми е професија, верувам дека немам да имам такви 

потешкотии“, „да се вратам, сакам да работам и да го помогнам семејството“, „сакам да бидам со 

семејството, во кругот на пријателите што сум ги имал“. Доколку ги анализираме добиените 

одговори, може да заклучиме дека испитаниците имаат убедување дека нема да имаат 

потешкотии, сакаат да бидат со семејството и ќе бараат работа. 
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 Следното прашање имаше тенденција да ја оцени личната перцепција на испитаниците во 

поглед на нивното очекување за прифаќање од страна на своите блиски на скала (каде 1 најмногу 

– 5 најмалку). Од добиените резултати, 80,2% од испитаниците сметаат дека најмногу и многу ќе 

бидат поддржани од своите блиски доколку се случи последната третина од казната да им биде 

заменета со условен отпуст со заштитен надзор, 7,2% средно, 2,7% малку и 9,9% најмалку. 

Прифаќањето од страна на блиски роднини и пријатели е голема поддршка за успешна 

ресоцијализација и реинтеграција, меѓутоа сепак 19,8% ја оценуваат како мала или средна 

поддршката така што институциите треба да посветат особено внимание на оваа категорија 

осудени лица на казна затвор.    

 Владата на Република Северна Македонија има донесено Стратегија за реформа на 

правосудниот сектор за период 2017–2021 со акциски план, каде во делот на стратешка насока е 

наведено дека е неопходно спроведување обуки на новоизбраните пробациски службеници, како 

и донесување нова сеопфатна Стратегија за пробација.13 Потребно е да се разработат програми за 

помош и за поддршка на осудениците, особено од страна на пробациските службеници во услови 

на условен отпуст со заштитен надзор. 

 

Графикон 12. Дали сметате дека вашите блиски ќе ве поддржат доколку се случи последната третина од казната да ви 

биде заменета со условен отпуст со заштитен нaдзор? 

 

4.3.  Увид на степенот на инфомираност на осудените лица на казна затвор за 

институционалната поддршка при користењето на пробациските мерки, нивната 

подготвеност за вклучување и специфични потреби за доедукација 

 
 Во третиот блок прашање интересот беше насочен кон степенот на информираност на 

осудените лица на казна затвор за институционалните можности доколку ги користат 

пробациските мерки, потоа нивна подготвеност за вклучување во процесот, потешкотиите на кои 

                                                             
13Стратегија за реформа на правосудниот сектор за период 2017–2021 со акциски план, Стр. 11. Достапно на: 
https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf 
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би наишле и специфичните потреби за доедукација за некој зaнает и нивна доедукација. 

Прашањета беа насочени кон „можностите на испитаниците да најдат работа по истекот на 

казната затвор“, потоа „дали знаат дека за лицата под пробација постојат посебни мерки од 

Агенцијата за вработување“, и „дали се подготвени да учаат занает или доквалификација“. 

 
Графикон 13 

 Резултатите укажуваат дека 83 испитаници или 74,7% сметаат дека можат да најдат работа 

по истекот на казната, меѓутоа има значителен процент односно 60 испитаници или 50% не знаат 

дека за лицата под пробација постојат посебни мерки од АВРМ. Доколку ги споредиме овие 

податоци со првиот блок прашања, каде 52% се изјасниле дека се запознаени со пробацијата, 

потоа 71% дека им се потребни дополнителни инфомации за правата и обврските на лицата кон 

кои се извршуваат пробациски работи, сугерира дека испитаниците имаат голема потреба од 

дополнителни информации за пробацијата со акцент на посебните мерки на АВРМ. Оперативниот 

план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2020 година14со мерки 

има за цел да даде поддршка за вработување на невработени лица кои потешко се вклучуваат на 

пазарот на трудот, со субвенционирање плати кај работодавачи коишто ќе вработуваат 

невработени осудени лица по отпуштање од казненопоправната установа. 

 Она што е мотивирачки е дека 94 испитаници или 84,6% се подготвени да учат занает. 

Според збирот од добиените гласови се добива следниот редослед по % на одговори за кој 

занает/вештини испитаниците се подготвени да следат обуки и доквалификации: 

 Професија % 

1.  Ѕидар,гипсар, фасадер 25,9 

2.  Готвач, пекар, работник во ресторан 18,5 

3.  Земјоделец 14 

4.  Столар 7,4 

5.  Механичар 7,4 

                                                             
14Достапно на: https://av.gov.mk/content/%D0%9E%D0%9F/OP-2020.pdf 
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6.  Бербер 3,7 

7.  Бравар 3,7 

8.  Електричар 3,7 

9.  Фудбал 3,7 

10.  Било кој занает 3,7 

11.  Водоинсталатер 3,7 

12.  Сточар 3,7 

Табела 1 

 Доколку земеме предвид дека 65,7% од вкупниот број испитаници се на возраст од 18–40 

години, а токму оваа категорија на осудени лица на казна затвор се заинтересирани да се вклучат 

во процесите на доедукација, успешната ресоцијализација и реинтеграција во заедницата ќе 

покаже значителни резултати, а со тоа и ефективната примена на Законот за пробација. 

 

 Од друга страна пак, Извештајот за состојбите и условите во казненопоправните установи 

во Република Северна Македонија подготвен од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови 

права, дава јасен приказ за ресурсите со кои располагаат КПУ и начините за вклучувањето на 

осудените лица во работни активности како резба, кујна, пекари, возачи, столарски и браварски 

работилници и сл. Позитивен пример е поддршката од страна на УНДП и соработка со училиштата 

на ниво наОпштина Куманово, каде по завршувањето на работилниците/обуките, осудените лица 

се стекнуваат со сертификат. Во извештајот, исто така, е нотирано дека КПУ се соочуваат со 

институционални проблеми, односно неактивност на постојните ресурси за работен ангажман на 

осудените лица, притоа оневозможувајќи им на осудените лица да се стекнат со вештини кои ќе 

им биле од корист по напуштањето на установата.  

 Доколку пак ги анализираме добиените податоци од Табелата бр.2, интересот на 

осудените лица за професии за кои би сакале да посетуваат работилници, обуки и 

доквалификации, делумно коинцидираат со работилниците кои се организираат во КПУ. Сепак, 

КПУ нема доволно капацитети и ресурси да развијат различни видови работилници кои би ги 

задоволиле интересите на осудените лица. Оттука, клучна улога и нивно вклучување во оваа 

проблематика имаат другите засегнати страни како пробациските служби, локалната самоуправа 

преку локалните економско-социјални совети, стручните училишта, центрите за социјална работа, 

граѓанските организации и бизнис-заедницата. 

 Успешното вклучување на осудените лица на казна затвор во голема мера зависи од 

нивната соработка со институциите, па така следното прашање ни беше поставено во таа насока, 

„дали испитаниците се подготвени да соработуваат со Центрите за социјална работа и пробациска 

служба за нивна ресоцијализација“. Од добиените одговори 99 испитаници или 89,1% се 

подготвени на соработка, додека 12 испитаници или 10,8% не се подготвени.  



 
 

 

Графикон 14. Дали сте подготвени да соработувате со ЦСР, пробациска служба за ваша ресоцијализација? 

 Според нивната оцена 55% од испитаниците оцениле како најмногу, 20,7% многу, 9% 

средно, 3,6% малку и 11,7% најмалку се подготвени да соработуваат со надлежните институции. 

Ова е очекувано и разбирливо, мнозинството или 75,6% од испитаниците високо да ја оценат 

нивната подготвеност за соработка со надлежните институции. (Графикон 15) 

 

 

Графикон бр. 15 Колку сте подготвени да соработувате со надлежните институции?  

 Охрабрувачки е податокот со кој висок процент или 95% од испитаниците се подготвени 

дисциплинирано да се вклучат во Програмата за заштитен надзор доколку остатокот од казната 

затвор им биде заменета со казна условен отпуст со заштитен надзор, додека само 5 % од нив се 

изјасниле негативно. (Графикон 16) 
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Графикон 16. Дали сте подготвени дисциплинирано да ја спроведете Програмата за заштитен надзор доколку остатокот 

од казната затвор ви биде заменет со казна Условен отпуст со заштиетн надзор? 

 Дисциплинираното спроведување на Програмата за пробација е клучен за успешната 

ресоцијализација и реинтеграција на овие лица бидејќи пробациските службеници вршат надзор 

и со помош на стручните постапки предвидени во член 11 од Законот за пробација. На овој начин 

тие влијаат на ризичните елементи меѓу кои и опасноста од повторно извршување на кривично 

дело (бидејќи рецидивистите повторно вршат кривични дела бидејќи се оставаат без надзор) кај 

сторителот на кривичното дело со цел да се постигне негова ресоцијализација и реинтеграција во 

заедницата, односно општеството. 

 На отвореното прашање со кои пречки се соочуваат испитаниците за да се вклучат во 

Програмата за пробација, според редослед се изјаснија за следниве: 

1.  Не знам, не ја знам постапката како, незнам каде да се обратам, недоволно 
информациии. 

26% 

2.  Нема пречки. 26% 

3.  Криминални институции, мито и корупција, не давам ништо без врски и 
пари . 

13 % 

4.  Добро. 8% 

5.  Треба да направам 1/3 потоа се надевам. 4,3% 

6.  Не сакам да го срамам уште семејството. Ќе ја издржам казната и ќе бидам 
чист, со семејството. 

4,3% 

7.  Комуникацијата со воспитувачот. 4,3% 

8.  Дали знаете дека немате држава. 4,3% 

9.  Со многу пречки. 4,3% 

10.  Со пречката од општеството, тоа ми е најголема пречка. 4,3% 

95%

5%

Дали сте подготвени дисциплинирано да ја спроведете 
Програмата за заштитен надзор доколку остатокот од 

казната затвор ви биде заменет со казна Условен отпуст со 
заштиетн надзор?

Да Не



 
 

Табела 2 

 Најголем процент од испитаниците 26% одговориле дека не ја знаат постапката, каде да се 

обратат или пак немаат доволно информации, а исто толку испитаници 26% сметат дека немаат 

никакви пречки. Доколку ги земеме предвид резултатите од степенот на информираноста на 

испитаниците за Законот за пробација, каде речиси 20% од испитаниците не се запознаени за 

пробацијата, условен отпуст со заштитен надзор и Програма за заштитен надзор можеме да 

заклучиме дека најголема пречка за вклучување во Програмата за пробација е недоволната 

информираност. 

 Секако значаен е податокот дека 13% од испитаниците како пречка за вклучување во 

Програмата за пробација ја сметаат корупцијата, криминалноста на институцијата и поткупот. За 

наведените ставови потребни се дополнителни истражувања со цел утврдување на корупцијата, 

кои ќе се во согласност со пристапот за виктимизација на ОН за мерење на нивото на 

административна корупција во КПУ. 

 Од друга страна, како пречка 4,3% од испитаниците ја имаат наведено комуникацијата со 

воспитувачот. Овој став се потврдува и во првиот блок на прашања каде 1/3 или 31% од 

испитаниците не знаат дека во согласност со Законот за пробација, пробацискиот службеник и 

воспитувачот се надлежни за спроведување на пробацијата, додека 2/3 од испитаниците или 66% 

се имаат изјаснето дека немаат стапено во контакт со пробациски службеник. Несомнено, може 

да се констатира дека е неопходен стручен кадар во КПУ и поголема вклученост на пробациските 

службеници за ефективно извршувањето на алтернативните мерки и посебните обврски. Во 

Стратегија за реформа на правосудниот сектор за период 2017 – 2021, во делот за пробација 

нотирано е дека е потребно целосно екипирање на службата за пробација со соодветен стручен 

кадар на цела територија на државата.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15Стратегија за реформа на правосудниот сектор за период 2017–2021 со акциски план, Стр. 23. Достапно на: 
https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf 
 

https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf


 
 

5. Заклучоци 
 

 Обидот да се подигне степенот на имплементација на Законот за пробација и да се 

приближи до ранливата категорија на граѓани осудените лица на казна затвор ќе овозможи 

значителни бенефити како на општествено ниво, така и на индивидуален план. Резултатите од 

ефективното спроведување на законот се далекусежни бидејќи пробацискиот систем директно 

влијае кон растоварување на пренатрупаноста на затворската популација и помага за 

реинтеграцијата на осудените лица во општеството. Податоците во ова истажување укажуваат на 

следниве заклучоци: 

Увид на степенот на инфомираноста на испитаниците за Законот за пробација 

1. Степенот на информираност за пробацијата, условен отпуст со заштитен надзор и 

Програма за заштита кај осудените лица на казна затвор е задоволителен, повеќе од 

половина од испитаниците се инфомирани за пробациските мерки, додека 1/3, односно 

30% од испитаниците не се инфомирани. 

2. Потребни се дополнителни информации за правата и обврските на лицата кон кои се 

извршуваат пробациски работи, бидејќи 71% од испитаниците сметаат дека им се 

неопходни. 

3. Постојат значителни демографски разлики, Албанците во Македонија се повеќе 

инфомирани за пробацијата споредбено со Македонците и Ромите. Односно, 68% од 

етничките Албанци знаат што е пробација, помал процент или 47,6% од етничките 

Македонци и само 29,4% од ромската етничка припадност го делат истото мислење. 

4. Постои поврзаност меѓу нивото на образование и инфомираноста за пробациските мерки. 

Испитаниците со пониско ниво на образование, особено оние без никакво или со основно 

образование, во помал обем се информирани за можностите кои се нудат со побациските 

мерки. 

5. Во интерес на поголема имплеметација на Законот за пробација постои потреба од 

поголема интеракција меѓу пробациски служебници и воспитачи со осудените лица на 

казна затвор. Иако мнозинството или 69% од испитаниците се запознаени со податокот 

дека за спроведување на пробацијата се надлежни пробацискиот службеник и 

воспитувачот, сепак 1/3 од испитаниците не се инфомирани, речиси 2/3 од испитаниците 

се имаат изјаснето дека немаат стапено во контакт со пробациски службеник. 

Увид на ставовите на испитаниците за нивното прифаќање од страна на семејствата и 

околината доколку користат пробациски мерки 

6. Осудените лица на казна затвор сметаат дека ќе бидат прифатени од страна на своите 

семејства и околината по истекот на казната. Голем процент од испитаниците 93,69 % 

одговориле со „да“. Прифаќањето на осудените лица од страна на своите блиски роднини 

и пријатели е еден од најзначајните предуслови за успешна нивна ресоцијализација и 

реинтеграција во средината. Што се потврдува и во поглед на ниваната  оцена, 80% од 

испитаниците го оценуваат дека најмногу и многу прифатени од своите блиски доколку 

доколку се случи последната третина од казната да им биде заменета со условен отпуст со 

заштитен надзор. 



 
 

7. Испитаниците имаат убедување дека нема да имаат потешкоти, сакаат да бидат со 

семејството и ќе се обидат да бараат работа доколку користат пробациски мерки.  

8. Како најголем предизвик или најголема потешкотија, доколку се вратат дома во 

семејството и заедницата, го истакнуваат немањето работа 52,3 %, а потоа следуваат други 

причини со 29,7%, осуда од роднините и пријателите и неприфаќање од околината со 9%. 

Увид на степенот на инфомираност на осудените лица на казна затвор за 

институционалната поддршка при користењето на пробациските мерки, нивната 

подготвеност за вклучување и  специфични потреби за доедукација 

9. Осудените лица на казна затвор се мотивирани и подготвени на соработка со надлежните 

институции доколку ги користат мерките за пробација, но немаат доволно инфомации 

каква е нивната поддршка. Речиси 90% од осудените лица на казна затвор се подготвени 

да соработуваат со институциите, меѓутоа 50% од испитаниците не знаат дека за лицата 

под пробација постојат посебни мерки од АВРМ. 

10. Мотивира податокот дека 95% од испитаниците се подготвени дисциплинирано да се 

вклучат во Програмата за заштитен надзор доколку остатокот од казната затвор им биде 

заменета со казна условен отпуст со заштитен надзор. 

11. Интересот за учење занает е голем кај испитаниците, 84,6% се подготвени и покажуваат  

силен интерес за стекнување вештини кои ќе им бидат од корист по истекот на казната 

затвор, а со тоа и нивното успешно вклучување во општетсвото. 

12. Професии за кои испитаниците би посетувале обука или доквалификации за занает се 

ѕидарство, гипсер, фасадер со 25,9%, потоа следува готвач, пекар, работник во ресторан 

18,5%, земјоделство 14%, столар и механичар 7,4%, електричар и бербер 3,7%.  

13. Испитаниците немаат доволно инфомации за да започнат со вклучување на мерките за 

пробација, бидејќи како пречките со кои се соочуваат 26% испитаниците повторно 

нагласуваат дека не ја знаат постапката или каде да се обратат бидејќи немаат 

информациии, 26% истакнуваат дека немаат пречки и 13% сметат дека има криминални 

институции, односно корупција и друго.  

6. Препораки 
 

Соодветно на направените анализи, ги предлагаме следниве препораки: 

 Поголема информираност на осудените лица за Законот за пробацијата и овозможување 

најлесен пристап до инфомации во КПУ на осудените лица на казна затвор. 

 Изработка на информативни брошури кои ќе ги објаснат на соодвентен начин, преку 

илустрации, пробациските мерки за да се таргетираат токму оние граѓани кои имаат 

пониско образование. 

 Неопходни се дополнителни анализи за степенот, квалитетот и за начинот на 

спроведување на образованието кај затвореничката популација. 

 Поголема институционална вклученост, организирање на дополнителни активности 

(разговори со осудените лица, комуникација со нивните семејствата и сл.) со што ќе се 

излезе во пресрет на интересите на осудените лица кои ги исполнуваат условите за 

стекнување на алтернативни мерки во согласност со Законот за пробација. 



 
 

 Организирање обуки за занает за доквалификација и за доедукација на лицата кои 

издржуваат казна затвор и покажуваат интереси во определени области. 

 Развивање соодветни програми за  осудените лица кои се на крај на издржувањето казна 

затвор, преку вклученост на надлежните институции како локалната самоуправа,центрите 

за социјална работа, Агенцијата за вработување, бизнис-секторот и граѓанските 

здруженија. 

 Надлежните институции треба да изградат програма за интеграција на лицата кои по 

истекување на казна затвор ќе имаат лесен пристап на пазарот на труд преку нивна 

доедукација во согласност со нивните интереси и побаруваните професии кај 

работодавачите. 

 Оспособување работилници за стекнување на вештини во КПУ со цел овозможување 

работен ангажман на осудените лица и развивање на работни вештини кои би им биле од 

корист по напуштањето на установата. 

 Иницирање соработка со бизнис-заедницата преку склучување на меморандуми за 

соработка со јавните претпријатија кои функционираат на ниво на локална самоуправа, за 

вработување на невработени осудени лица по отпуштање од казненопоправната установа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Анекс 1. Прашалник 
 

Прашалник 

Пол 

 Маж 

 Жена 

Возраст: 

 18 – 30 години 

 31 – 40 години 

 41 – 50години 

 51 – 60 години 

 над 61 години 

 

Национална припадност: 

 Македонец 

 Албанец 

 Ром 

 Турчин 

 Бошњак 

 Влав 

 Друго    __________ 

 

Степен на образование: 

Основно 

 Средно 

 Високо 

 Друго   __________ 

 

1. Дали знаете што е пробација? 

 Да 

 Не  

 Делумно сум слушнал, но не сум детално запознаен. 

 

2. Дали знаете што е условен отпуст со заштитен надзор? 

Да 

Не  

Делумно сум слушнал, но не сум детално запознаен. 

 

3. Дали знаете што е програма за заштитен надзор? 



 
 

 Да 

 Не  

Делумно сум слушнал, но не сум детално запознаен. 

 

4. Дали ви се потребни дополнителни информации за правата и обврските на лицата кон кои 

се извршуваат пробациски работи? 

 Да 

 Не  

 

5. Дали знаете дека со Законот за пробација, пробацискиот службеник и воспитачот се 

надлежни за спорведување на пробацијата?  

 Да 

 Не 

 

Доколку одговорот е „да“, ве молиме одговорете на следното прашање: 

5. а) Дали досега сте контактирале со пробациски службеник? 

 Да 

 Не 

 

6. Дали вашето семејство и околина се подготвени да ве прифатат по истекот на казната? 

Да 

Не  

Не знам 

 

Доколку одговорот е „да“, ве молиме оценета на скала од 1 до 5. 

 

6.а) Колку вашето семејство и околина се подготвени да ве прифатат по истекот на 

казната? 

1 – најмногу 

2 – многу 

3 – средно 

4 – малку  

5 – најмалку 

 

7. Со какви потешкотии би се соочиле доколку се вратите назад во семејството и заедницата? 

 Неприфаќање од околината 

 Осуда од роднините и пријателите 

 Немање работа 



 
 

 Друго 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Дали сметате дека вашите блиски ќе ве поддржат доколку се случи последната третина од 

казната затвор да ви биде заменета со казана условен отпуст со заштитен надзор? 

На скала од 1 до 5 

1 – најмногу 

2 – многу 

3 – средно 

4 – малку  

5 – најмалку 

 

9. Дали би можеле да најдете соодветна работа по истекот на затворската казна? 

 Да  

 Не  

 Незнам 

 Друго _____________________________________________________________________ 

 

10. Дали знаете дека за лицата кои извршуваат пробациска работа постојат посебни мерки 

кои ги дава Агенцијата за вработување? 

 Да  

 Не  

 Не знам 

 

11. Дали доколку ви се понуди работа за која немате квалификации сте подготвени да учите 

занает/вештини?  

 Да  

 Не  

 Не знам 

 

Доколку одговорот е „да“, ве молиме одговорете на следното прашање: 

 

11а) За кој занает/вештини сте подготвени да следите обуки и доквалификации: 

______________________________________________________________________________ 

 

12. Дали сте подготвени да соработувате со надлежните институции, како центарот за 

социјални работи, пробациската служба за успешна ваша ресоцијализација во средината 

во која живеете? 



 
 

 Да  

 Не  

Доколку вашиот одговор е „да“, Ве молиме оценета на скала од 1 до 5.  

12. а) Колку сте подготвени да соработувате со надлежните институции? 

1 – најмногу 

2 – многу 

3 – средно 

4 – малку  

5 – најмалку 

13. Дали сте подготвени дисциплинирано да ја спроведете Програмата за заштитен надзор 

доколку остатокот од казната затвор ви биде заменет со казна условен отпуст со заштитен 

надзор? 

 Да 

 Не 

 

Доколку одговорот е „не“, ве молиме одговорите на следново прашање: 

 

13. а) Според Вас со кои се пречки се соочувате за да се вклучите во Програмата за 

пробација? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија  


