ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВОЗАПРАВДА

Реформа на пенитенција рниот систем

март 2009

РЕФОРМА НА ПЕНИТЕНЦИЈАРНИОТ СИСТЕМ
Во Република Македонија во тек е реформа на пенитенцијарниот
систем со цел подобрување на условите во казнено-поправните установи и
обезбедување на поефикасн о извршување на санкциите во согласност со
меѓународните стандарди.
Реформата опфаќа две компоненти:
I.Подобрување на сместувачките капацитети за осудените,
притворените и малолетните лица, како и подобрување на условите за
работа на персоналот во казнено-поправните установи;
II.Подигање и јакнење на кадровските капацитети во казненопоправните и воспитно-поправните установи.
I.
Ќе ги прикажеме реализиран ите активности и постигнатите резултати
и наредните програмиран и активности за реформи за подобрување на
условите во казнено-поправните установи во Република Македонија.
Реализирани активности во казнено-поправните установи
1. Во рамките на проектот ЕУ/КАРДС 2006

со средства од ЕАР,

извршено е комплетно реновирање и опремување на целиот Затвор
Прилеп, кој е пуштен во употреба во март 2008 година.

2. Исто така, со средства од Програмата ЕК/КАРДС 2006 на ЕАР
извршена е надградба, доградба и санирање на објекти во Казненопоправниот дом Штип. Во оваа Установа се завршени работите за
надградба на затворено одделение и стационар со засилена контрола,
доградба на дневна болница како и изградба на помали објекти неопходни
за функционирање на установата како втора установа од затворен вид во
државата чиј почеток на работа е одбележан на 22 октомври 2008 година.

Други зафати што се направени во КПД Штип:

Во полуотвореното одделение:
-зимска и летна теретана;
-игралиште за фудбал со трибини;
-берберница за осудените лица;

Во затвореното одделение:
-летна теретана;
-игралиште за кошарка;
-игралиште за одбојка;
-4 чајни кујни;
-4 соби за дневен престој на осудените лица и
-библиотека.

Извештај за реализација на Годишна програма за работа на КПД-Штип за
месец Јануари и Февруари
-Со средства од ЕАР завршени се и градежни работи во Казненопоправниот дом Идризово во кои рамки се изградени нови пекара,
перална и котлара и е реновирана постоечката кујна во женското
одделение.

-Со сопствени средства, во КПД Идризово извршена е реконструкција
и адаптација на просториите за посети – видувалната и петте простории за
слободно видување.
-Во КПД Идризово со помош на Глобал фонд е формиран Регионален
метадонски центар од причина што во овој Дом во 2006 година се
детектиран и 197 зависници, во 2007 година – 209, а во 2008 година – 387
зависници.
3.Со Програмата за финансирање на изградба, реконструкција,
одржување на објекти и опремување на казнено-поправните установи за
2008 година („Службен весник на РМ“ бр.41/08), во делот на градежно –
занаетчиските активности кои треба да се реализираат во делот на
учеството на буџетски средства со заемот од Банката за развој на Советот
на Европа, за Затворот Скопје веќе е во тек изградба на ново крило за
притвор за 170 лица со што значително ќе се подобрат условите за престој
на притворените лица, ќе има можност за престојување на свеж воздух и по
два часа на ден, а покрај тоа и хигиената, како личната така и на
просториите ќе биде многу подобрена. Со помош на Глобал фонд и во оваа
Установа се опремува Регионален метадонски центар. Исто така,
преземен и се и други активности:
-реновирање на влезната капија;
-санирање на бањата и набавка на бојлер во притворското
одделение;
-опремување на стоматолошка ординација;
-санирање на две притворски простории.
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4.Во Затворот Тетово целосно се опремени новата кујна и
трпезарија и е завршено реновирањето на санитарните јазли.
5.Со буџетски средства во тек е изработка на основни проекти за
завршните градежни активности и средување на инфраструктурата на
новиот Затвор Куманово. Целосно завршување и отпочнување со работа
на овој Затвор се очекува до крајот на 2009 година. Започнување со работа
на овој Затвор и притворското одделение во негов состав, значително ќе
допринесе за намалувањето на пренатрупаноста со затворен ици во
Затворот Скопје.
Во Затворот Куманово се преземени и се во тек следните активности:
·

Завршена е изградбата на објектот на зградата на Затворот
Куманово во кој ќе бидат сместени притворското, затвореното и
полуотвореното одделение.

·

Завршена пречистителна станица во Затвор Куманово

·

Изработени два експлоатац иони цевни бунари за Затвор Куманово

·

Набавен е агрегат за целокупниот објект на Затворот

·

Набавена е опрема за целиот затвор (кревети, душеци и постелнина)

·

Склучен договор со ЕВН и во тек се работите за изградба на
Трафостаница со далновод

·

Завршена е тендерска постапка и избрана е фирма за изработка на
урбанистички проект и основни проекти за објектите:
-анекс за управна зграда и пријавница со чекална,
-трпезарија со занимална и санитарен јазол со гардероб и и
тушеви за спортско игралиште,
-санирање на постоечки пат,
-објект за спорт и рекреација - ракометно (кошаркарско )
игралиште ,
-надворешна водоводна, противпожарна, атмосферска и
канализацион а мрежа,
-систем за водоснабдување со пумпна станица и резервоари за
вода
-систем за топловодно греење
-работилница
-и други пропратни работи.
6. Во Затворот Охрид реновиран е дел од притворските простории.
7. Во Затворот Гевгели ја реализиран и се следните активности:
- реновирани се санитарните јазли во одделението за изолација;
- заменети се прозорците и вратите во Установата
- инсталирано е парно греење во сите затворски простории;
- реновирани се просториите за престој на осудените лица;
- извршено е реновирање на пералната и бањата;
- извршено е реновирање и опремување на трпезарија и кујна
- набавен е фрижидер;.

- реновирање на приемно одделение
- набавена е машина за перење алишта
8. Во Затворот Струмица се извршени следните работи:
- сменети се прозорци во просториите за престој на осудените лица;
- реновирање на парното греење
- набавена е машина за перење алишта.
9. Во Казнено-поправниот дом од отворен вид Струга е завршено:
-реновирање и опремување на простории за престој на осудените
-адаптирање на магацински простор за спортски активности и за
простории за работно ангажирање на осудените
-реновирани се работните простории на вработените.
10. Во Затворот Битола е преземено :
-комплетно реновирање на просторијата за дежурната служба
-набавка на машина за перење алишта
-изградба на далновод и трафостан ица и нивно ставање во функција
за потребите на Стопанската единица
-реновирање на бања и санитарниот јазол во осуденичкиот дел
-реновирање и опремување на амбуланта
-изградба на нова просторија за видувална.
11. Набавени се 7 спроводни возила за следните установи:
Идризово, Скопје, Штип, Струмица, Куманово, Затвор Тетово и Воспитно—
поправниот дом Тетово.
12. Преземени се активности за здравствена заштита на затворската
популација во казнено-поправните установи. Во соработка со
Министерств ото за здравство, во април и мај 2008 година извршени се
систематски прегледи на 1350 лица во Казнено-поправниот дом Идризово

при што е направена контрола на белите дробови, на кардиоваскуларн иот
систем – ЕКГ, крвниот притисок и нивото на шеќерот во крвта, а подоцна
медицински прегледи се извршени и на осудените лица во другите казненопоправни установи. Исто така од страна на Институтот за белодробни
забокувања е извршено и редовно флуорографско снимање на сите
осудени лица кои се наоѓаат на издржување на казната затвор во
Република Македонија, при што само кај едно лице е дијагностицирано
белодробно заболување. Преку Глобал фонд се спроведен и повеќе
едукациони циклуси како за вработените така и за осудените лица во
казнено-поправните установи заради заштита од заразни заболувања
(сида, хепатит Ц и слично).

Активности што претстојат
Министерств ото за правда – Управа за извршување на санкциите во
наредниот период ќе продолжи со работите за унапредување на
состојбите во казнено-поправните установи особено за:
1. Kонечно наоѓање на соодветно решение за сместување на
ВПД Тетово, за што се преземени повеќе активности: определен а е

локација во државна сопственост во близина на Тетово за изградба на нов
објект за Домот, за која е веќе започната процедура за нејзино катастарско
бележење и премер, по што ќе се продолжи со другите активности за
изградба на нов објект за Домот за кој е веќе изготвен план – проект. Од
Агенцијата за просторно планирање се очекува решение за услови за
планирање што претставува основа за изработка на урбанистички проект.
2.Во најголемата казнено-поправна институција во Република
Македонија, во КПД Идризово, ќе бидат вложени најголем дел од
инвестициите над 8 милиони евра и тоа за:
-реконструкција, проширување и доградба на постоечки објект на
женско одделение и изградба на ограден ѕид;
-изградба на нов објект на отвореното одделение;
-изградба на нов објект на затворено одделение;
-изградба на нов објект на полуотворено одделение;
-изградба на амбуланти во секое одделение;
-за Тренинг центарот ќе се врши реконструкција и адаптација на
постојниот објект на Отвореното одделение во Велес;
3.Во Затворот Скопје:
-ќе се продолжи со изградба на новото крило на притворскиот
дел и преграден ѕид
-реконструкција на затвореното одделение
-реконструкција на отвореното одделение
-реконструкција на полуотвореното одделение
-реконструкција на кујна
4.Изградба на комплекс на отворено одделение на КПД Штип
со пропратни содржини и инфраструктура ;
5. Затвор Струмица

-изградба на комплекст на притворско одделение;
-реконструкција и доградба на отворено одделение;
6.Затврот Прилеп
-изградба на спортска сала и работилница
7. Затвор Битола
-реновирање на постојниот објект и санација на ѕид ж
8. Затвор Охрид:
-санација на постоечкиот објект и промена на столарија
9. Затвор Тетово:
-реновирање на постојниот објект и санација на ѕид
10.Затворот Гевгели ја
-санација и надградба на притворск о одделение
-замена на покривот на административната зграда;
11. Казнено-поправниот дом од отворен вид Струга
-санација и адаптација на постојните објекти
12. Затвор Куманово
-изградба на пропратни објекти и инфраструктура во
комплексот К’шање. Во тек е проектот за изградба на локалитетот .
II.
Министерств ото за правда и Управата за извршување на санкциите
заради реализац ија на втората компонента - Подигање и јакнење на

кадровските капацитети во казнено-поправните и воспитно-поправните
установи, ги презема следните активности:
1.Во изминатиот период од 2 години, во казнено-поправните установи
се одобрени средства и се вработени или е во тек постапка за вработување
на 214 лица од сите профили со што е извршено значителн о зголемување
на затворскиот персонал од кои најбројни се вработувањата во секторот за
обезбедување – 166 припадници, во секторот за ресоцијализација -15, во
секторот за здравствена заштита – 14, во извршно – управниот и
финансиски сектор -17 и во стопанско – инструкторскиот сектор – 2.
2.Донесена е Програма за едукација на вработените во казненопоправните и воспитно-поправните установи според која во текот на
годината ќе се спроведув а иницијална и континуирана обука на вработени
од установите во сите целни групи: обезбедување, ресоцијализација,
здравствена заштита и група за менаџирање во казнено-поправните
установи.
3. Изработен е Оперативен план за обуки на вработените во секторот
за обезбедување во сите казнено-поправни установи. Во рамките на
Програмата за едукација и Оперативниот план, започнати се обуките на
припадниците на секторот за обезбедување кои ќе продолжат континуирано
да се одвиваат во сите установи
4. Во рамки на Проектот за согледувањ е на состојбата и квалитетот
на работа во секторот за ресоцијализација, подготвен во Управата за
извршување на санкциите, во текот на месец јануари 2009 година беше
спроведено истражув ање со кое беа опфатени вработените во овој сектор
во сите казнено – поправни установи што функционираат на територијата
на Република Македонија со цел да се утврди профилот на вработените кои
работат со осудените лица, нивната стручност и компетентн ост во

извршувањето на работните обврски, да се утврди кадровската
екипиран ост, начинот на комуникација и информирањ е согласно
хиерархиската поставеност помеѓу вработените во казнено – поправните
установи како и да се утврди начинот на воспоставување комуникација
помеѓу стручните тимови и осудените лица.
Врз основа на остварените средби во ноември 2008 година во
Управата со раководителот на Одделот за пенитенцијарни системи при
Директоратот за правни прашања на Советот на Европа, обезбедени се
средства за минимум две обуки на вработените во секторот за
ресоцијализација. Првата обука ке се одржи на 4-ти и 5-ти март на тема
„Постапув ање и третман на сексуални престапници (педофили)“ на која ке
присуств уваат 30 учесници. Терминот и темата за втората обука ќе бидат
утврдени дополнително.
Во насока на спроведување на Програма за обуки и едукација на
вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните установи во
Република Македонија, во април 2009 година се очекува да започне со
имплементација проект со кој ќе бидат опфатен и повеќе области за
едукација на вработените во секторите за ресоцијализација. Проектот
финансиски ќе биде подржан од Мисијата на ОБСЕ и УНИЦЕФ.
Заради подобрување на процесите на менаџирање и раководење со
казнено-поправните установи во Република Македонија, во текот на
декември 2008 година во Управата беше изработен проект во чии рамки се
предвидени обуки за директорите на казнено-поправните установи, како и
обуки на кои ќе присуств уваат раководителите на сектори во казненопоправните установи. Овој проект е поднесен до СЕП, се преговара за
одобрување на финансиски средства за да може да започне да се
реализира во втората половина од 2009 година.
5. Преку Министерството за финансии започнати се преговори за
обезбедување заем од Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ) кој ќе
биде наменет за обезбедување на финансиски средства за реализација на

Проектот за финансирање на изградба, реконструкција, реновирање и
проширув ање на казнено-поправните установи. Се очекува овој заем да
биде одобрен од ЦЕБ во текот на втората половина на 2009 година.
Управата за извршување на санкциите има изготвено концепт за
реализац ија на првата компонента за реформа на пенитенцијарниот систем
за подобрување на сместувачките капацитети за осудените, притворените и
малолетн ите лица, како и подобрување на условите за работа на
персоналот во казнено-поправните установи.
Имајќи ги во вид активностите кои веќе се завршени како и оние кои
се започнати за реализација на реформите, може да се заклучи дека:
-

се поставени темелите, односно концептот на реформите во
пенитенцијарниот систем во Републија Македонија;

-

се преземен и активности за остварување на брзи резултати
за значително подобрување на условите во кои се издржува
казната затвор и мерката притвор.

