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 1. Поим на класификацијата на осудените лица 

При определувањето на поимот класификација на осудените лица од особено 

значење е дефиницијата која во 1950 година беше усвоена на меѓународниот конгрес 

одржан во Хаг, од страна на Здружението за кривично право и казнени установи. 

Според истата, класификацијата на осудените лица претставува ,,групирање на 

различни класи осудени лица во специјализирани институции врз основа на староста, 

полот, рецидивизмот, душевната состојба и други својства и натамошна поделба на 

групи внатре во секој завод” (Арнаудовски: 1998, 207). Ваквата определба на 

класификацијата е широко прифатена низ Европа, но не и во Америка. Во тамошниот 

пенитенцијарен систем поимот класификација на осудените лица има пошироко 

значење и истиот опфаќа проучување на личноста на осуденикот, поставување на 

дијагноза и определување на соодветен третман. Вака дефинирана, класификацијата на 

осудените лица не претставува фаза, туку организирана постапка, односно метод кој 

овозможува координација меѓу различните фази за време на целиот превоспитен 

процес (Milutinović: 1973, 532). 

 

2. Видови и критериуми за класификација на осудените лица 

   2.1. Хоризонтална класификација на затворениците и критериуми за 

нејзино спроведување 

  Хоризонталната класификација, наједноставно, се определува како примарно 

групирање на затворениците, спроведено врз основа на објективни критериуми, без 

претходно опсервирање и индивидуално проучување, и нивно распоредување во 

соодветни установи или физички одвоени одделенија, заради нивно натамошно 

индивидуализирање, подкласификација и третманско постапување. 

Хоризонталната класификација, денес, се врши врз основа на повеќе различни 

(објективни) критериуми. Но, како поглавни, низ светот широко прифатени, се 

издвојуваат неколку: 

а) Полот на осудените лица. Kако најстар критериум за класификација и прв 

чекор во остварувањето на истата, денес речиси и не постои пенитенцијарен систем во 
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кој машките осудени лица не се одделуваат од женските. Ваквото физичко одвојување 

се должи на потребата за спречување на комуникациите и сексуалните односи помеѓу 

затворениците од спротивен пол, од една страна, и заштитата на моралот и угледот во 

казнено-поправната установа, од друга страна. 

б) Возраста на осудените лица. Со цел намалување на штетното влијание на 

возрасните врз малолетните лица и спречување на ширењето на криминалната 

инфекција, возраста на осудените лица, денес, е еден од водечките критериуми за 

пенитенцијарна класификација. Малолетниците, како емотивно нестабилни и 

недоволно зрели личности, чинат особено чуствителна категорија на луѓе која, без 

одлагање, бара соодветен третман и посебно внимание. Нивното одвојување1 е водено 

од потребата за применување на посебени третмани на превоспитување, интезивното 

користење на образовните, културно-забавните и спортските активности и методи и 

овозможувањето на што поголем контакт со надворешниот свет.2 

в) Здравствената состојба на осудените лица. Поаѓајќи од хуманистичките 

идеи, присутни во пенолошката теорија и практика, денес, во посебни установи и 

одделенија се одделуваат и лицата кои боледуваат од заразни болести и тешки душевни 

растројства, алхохоличарите, наркоманите, како и затворениците кои поради хендикеп 

не се способни за физича работа. Станува збор за посебна категорија на луѓе, кои 

поради шокот од изолирањето и наглото апстинирање од алхохолот и опојните дроги 

стануваат нетолерантни и особено опасни по дисциплината и безбедноста во 

затворската средина. Од тие причини, неопходно е нивно одвојување, но и згрижување 

од страна на соодветно квалификувани кадри - способни и доволно трпеливи во 

остварувањето на доверените задачи.  

г) Степенот на обезбедување на казнено-поправните установи. Во 

современите пенитенцијарни системи, затворениците, зависно од степенот на 

општествената опасност, се распоредуваат во установи од различен вид – отворени3, 

                                                
1 Првиот дом за малолетници е отворен во Рим, 1703 година (Davidović i drugi: 1970, 19). 
2 Во практиката, голем број пенитенцијарни системи од групата на возрасните ги одвојуваат и помладите 
полнолетници, како група со специфични третмански потреби и посебен акцент врз општото и стручното 
образование (Milutinović: 1973, 529). 
3 Некаде кон крајот на XIX- тиот век, со појавата на ирските прогресивни системи, се јавуваат и првите 
установите од отворен тип. Истите се карактеристични по самодисциплината, отсуството на физички и 
материјални пречки за бегство, како и високиот степен на доверба кон осудените лица (Арнаудовски: 
1998, 223). 
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затворени
4 и полуотворени5. Ваквото одвојување е од олеснително значење, особено 

при изборот на третман и соодветни методи. 

д) Должината на изречената казна. Облиците на третман и содржината на 

нивните методи во голема мера зависат и од должината на изречените казни. Од тие 

причини, денес, во пенитенцијарните системи особено се практикува одвојувањето на 

затворениците осудени на кратка казна лишување од слобода од останатите, осудени на 

подолготрајна казна.  

ѓ) Криминалното минато на осудените лица. Врз основа на минатото и 

поранешната осудуваност затворениците се групираат во две групи – примарни 

деликвенти и повратници (односно рецидивисти). Нивното одвојување и засебно 

сместување има за цел намалување на штетното влијание, од една страна, и создавање 

услови за третман, од друга страна (Сулејманов: 1997a, 138-144). 

 

2.2. Вертикална класификација на затворениците и критериуми за нејзино 

спроведување 

Вертикалната класификација на затворениците претставува пенитенцијарна 

класификација во вистинска смисла на зборот. Како таква подразбира натамошна 

подкласификација, односно распоредување на затворениците во групи во рамките на 

самата установа заради избор на соодветен третман, индивидуализиран како во однос 

на поединецот, така и во однос на групата (Арнаудовски: 1998, 209).  

За разлика од хоризонталната, кај вертикалната класификација од доминантно 

значење се критериумите од субјективна природа. Како критериуми засновани врз 

личните својства и индивидуалните карактеристики на деликвентот, истите се 

,,различни и многу побројни од критериумите на екстерната класификација” 

(Milutinović: 1973, 529). Комплексни и во толку голем број, субјективните критериуми 

претставуваат вистински проблем за затворските квалификувани кадри. Со цел 

поедноставување на нивната работа и забрзување на целокупната класификациона 

постапка, во пенолошката мисла и теорија, направена е поделба на субјективните 

критериуми и нивна систематизација во две поголеми групи: негативни и позитивни. 

                                                
4 Спротивно на отворените, казнено-поправните установи од затворен тип се одликуваат со особено 
строг внатрешен режим и максимално физичко, материјално, природно и вештачко обезбедување 
(Арнаудовски: 1998, 221). 
5 Установите од полуотворен тип се установи без строг режим и максимално обезбедување.  Истите се 
наменети за сместување на затвореници кај кои, со оглед на личните својства и карактеристики, не 
постои опасност од бегство, ниту пак потреба за строга изолација (Арнаудовски: 1998, 222). 
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Како негативни се определуваат оние субјективни карактеристики кои го отежнуваат 

прилагодувањето на осуденото лице на затворските услови и со тоа го отежнуваат и 

неговиот третманот и неговата ресоцијализацијата. Така, на пример, душевните 

абнормалности кај осудените лица, нарушената ментална и интелектуална состојба, 

алхохолизмот, наркоманијата итн. Како позитивни, корисни за нивната 

ресоцијализација и социјална адаптација, се сметаат: позитивниот систем на 

вредности, високото културно ниво, позитивната животна средина, образованието на 

осуденикот и неговата професионална ангажираност, позитивните склоности и навики 

итн (Арнаудовски: 1998, 212). 

 

 3. Правна рамка на класификацијата на осудените лица во Р. Македонија 

 3.1. Закон за извршување на санкциите (Службен весник на Република 

Македонија бр.2/2006 и 57/2010) 

           Спречувањето на ширењето на криминалната зараза, одржувањето на редот и 

дисциплината во установата и високиот степен на успех при процесот на 

ресоцијализација, како основните цели на пенитенцијарната класификација, во 

современи услови, воглавно се условени од големината на мрежата и организационата 

поставеност на установите низ државата. Согласно Законот за извршување на 

санкциите, пенитенцијарниот систем во Република Македонија го сочинуваат 11 

казнено-поправни и 2 воспитно-поправни установи, првите предвидени за извршување 

на казната затвор, а вторите, пак, за извршување на мерката упатување во воспитно-

поправен дом (чл.18 ст.1).  

Што се однесува до установите наменети за извршување на казната затвор, 

истите се поделени во две групи: казнено-поправни домови и затвори (чл.19 ст.2). Во 

зависност од степенот на обезбедување, ограничувањето на слободата движење и 

видовите на превоспитен третман, казнено-поправните установи се организираат и 

како установи од затворен, установи од полуотворен и установи од отворен вид (чл.20 

ст.1). Казнено-поправните установи од затворен вид се предвидени за извршување на 

казната затвор во времетраење од најмалку 3 години, како и затворската казна од 

најмалку 6 месеци, изречена на лица претходно осудувани на казна затвор (чл.49 ст.1). 

Установите од полуотворен вид се наменети за сместување на повратниците осудени на 

казна затвор во времетраење до најмногу 6 месеци, како и лицата осудени на затворска 

казна до 3 години од кои, со оглед на личноста на сторителот, видот на кривичното дело 

и мотивите за негово извршување, може да се очекува соработка и успешна 
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ресоцијализација (чл.50). Во установите од отворен вид, пак, се упатуваат сторителите 

на небрежни кривични дела, како и лицата осудени на казна затвор во времетраење од 

најмалку 3 до најмногу 5 години од кои, со оглед на погоре наведените околности, не се 

очекува злоупотреба, туку лична одговорност, дисциплина и потполна соработка 

(чл.51).  

Со цел физичко одвојување на различните категории на осуденици, во 

установите наменети за извршување на казната затвор се основаат различни 

одделенија. Така, во казнено-поправните установи се основаат приемни одделенија и 

посебни одделенија за стари, болни и изнемоштени лица (чл.22), во одделни установи 

се основаат одделенија за извршување на мерката притвор (чл.25 ст.1), во установите 

од полуотворен вид се основаат затворени и отворени одделенија, додека, пак, во 

установиот од затворен вид – отворени и полуотворени одделенија (чл.21), како и 

посебни одделенија за осудениците без државјанство и осудениците со странско 

државјанство (чл.23 ст.1).  

Распоредувањето на осудениците по затворите и казнено-поправните домови низ 

државата е уредено во духот на меѓународните документи и барања. Во таа смисла, 

Законот пропишува задолжително одвојување на притворените од осудените лица, 

физичко одвојување на осудениците од различен пол, одвојување на примарните 

осуденици од лицата кои делото го извршиле во поврат, како и одвојување на 

полнолетните лица од малолетниците осудени на казна малолетнички затвор до 

наполнувањето на 23-та година од животот (чл.40). 

Покрај полот, возраста и криминалното минато на осуденикот, како критериуми 

за хоризонтална класификација и разместување на осудените лица Законот ги 

споменува и видот и природата на кривичното дело и степенот на кривичната 

одговорност (чл.42 ст.1). 

Распоредувањето на осудениците по затвори и казнено-поправни домови се 

врши врз основа на упатен акт донесен од страна на судијата за извршување на 

санкции, надлежен според живеалиштето, односно престојувалиштето на осуденото 

лице, односно од страна на судот кој ја донел првостепената пресуда, доколку 

живеалиштето, односно престојувалиштето на осуденото лице е непознато (чл.83 ст.1 и 

ст2). По приемот, осудениците се сместуваат во посебни (приемни) одделенија, 

основани заради испитување на личноста и утврдување на третманот и постапувањето 

со секој од нив (чл.98 ст.2).  
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Процесот на прием, како примарен контакт на осуденикот со казнено-поправната 

установа и правилата кои важат во неа, претставува сложен и особено одговорен 

процес кој, со оглед на своето значење, бара висок степен на  стручна подготвеност и 

организација, како во поглед на процедурата, така и во поглед на изборот на 

инструментите наменети за проценка. ,,Со оглед на субјектите што го остваруваат и 

начинот на кој се врши проучувањето на личноста”, денес, пенолошката теорија и 

практика познава два вида на опсервација – едностепена и двостепена (Сулејманов: 

1997а, 124). Двостепената опсервација се остварува низ две фази: првенствено, во 

посебните опсервациони центри, а потоа во рамките на самите казнено-поправни 

установи.  

Денес, низ светот, функционираат повеќе опсервациони центри6. Од нив, како 

најзначаен, се издвојува Националниот центар за посматрање во Френ (Франција), чија 

организациона поставеност претставува основа за организација и работа на сите 

останати опсервациони центри. Осудениците во Франција, по изрекувањето на 

затворската казна, се упатуваат во претходно именуваниот центар. Во него остануваат 

најмногу до 6 недели, за кое време, врз основа на темелни и повеќекратни стручни 

испитувања, се носи одлука за нивна хоризонтална класификација и упатување. 

Меѓутоа, ваквото распоредување на осудениците не секогаш е конечно. Имено, постои 

можност да осуденикот биде вратен во центарот за посматрање со цел дополнително 

проучување на личноста и негова рекласификација. Што се однесува до втората фаза од 

двостепената опсервација, во Франција, истата се остварува во склоп на одделните 

казнено-поправни установи, од страна на судиите надлежни за извршување на 

кривичните санкции (Сулејманов: 1997a, 124-125). 

Државите, пак, кои немаат посебни центри, опсервацијата на осудените лица ја 

остваруваат во приемните одделенија на одделните казнено-поправни установи. Па 

така, во нашата држава, во приемните одделенија осудениците остануваат најмногу до 

30 дена. Во приемните одделенија на установите наменети за извршување на казната 

затвор до 3 години, пак, осудениците остануваат најмногу до 15 дена (чл.98 ст.2 и ст.3). 

За тој период, лицата подлежат на стручно проучување и испитување. Со испитувањето 

на личноста на осудените лица тимот добива информации за нивните основни 

психофизички својства и карактеристики, за нивната социјална, материјална и 

                                                
6 Така, Институтот за криминологија во Чиле, Криминолошките клиники во Бразил и Аргентина, 
Луксембуршкиот Институт за општествена одбрана, Американските Дијагностички и Опсервациони 
центри, Националниот центар за опсервација при казнено-поправниот завод Ребибија во Италија итн 
(Сулејманов: 1997а, 124).  
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здравствена состојба, за нивните навики и елементарни потреби, информации за 

степенот на нивното образование, за нивното културно и интелектуално ниво... Врз 

основа на вака добиените резултати, во согласност со возраста, неопходноста за 

примена на мерки на третман и видот на потребниот третман, личните карактеристики 

и другите околности од значење за оцена на личноста (чл.41), стручниот тим на 

установата и директорот на истата утврдуваат натамошна (внатрешна) класификација и 

соодветен индивидуален третман. Вертикалната класификација подразбира натамошна 

подкласификација, односно распоредување на затворениците по одделенија и групи во 

кои, со оглед на околностите, сличните својства и карактеристики, можат да се 

применат мерки на третман од идентичен вид (чл.44 ст.2).  

Во овој контекст, Законот за извршување на санкциите од 1979 година 

вертикалната класификација на затворениците го вршеше врз основа на само два 

критериуми – личните својства на осудените лица и нивното однесување (Сулејманов: 

1997а, 149). Во 1997 година, со усвојувањето на новиот Закон за извршување на 

санкциите, листата на критериуми беше видно проширена. Како таква, задржана е до 

ден денес.  

Класификацијата на затворениците и нивното распоредување по групи и 

одделенија, најчесто, не е конечно. Имено, ресоцијализацијата претставува сложен 

процес кој бара континуиран надзор и стручно следење, навремено забележување на 

промените кај осудените лица и брзо реагирање. Со оглед на новонастанатите 

околности, под капата на различните улоги и затворски депривации, личноста на секое 

осуденото лице подлежи на менување и постојано прилагодување. Од тие причини, 

неопходна е законски уредена можност за нивна рекласификација и прераспоредување. 

Така, осудениците во Република Македонија, во текот на издржувањето на затворската 

казна, ,,зависно од резултатите на воспитувањето, поведението и залагањето во 

работата, можат да прогресираат од установа од затворен во полуотворен или отворен 

вид, односно во соодветните одделенија на истата установа”.7 Меѓутоа, Законот за 

извршување на санкциите пропишува и можност за репрогресирање. Па така, доколку 

осуденото лице, ,,со своето поведение и односот кон работата, не ја оправда довербата 

за упатување или прогресирање во установа од полиберален вид, може да биде вратено 

од установата со полиберален вид во установа од построг вид, односно во соодветно 

                                                
7 Види: чл.154 ст.1 од Законот. 
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одделение на истата установа”.8 За прогресирањето и репрогресирањето на 

затворениците од една во друга казнено-поправна установа, на предлог на директорот 

на установата, одлучува директорот на Управата за извршување на санкциите, додека, 

пак, за прогресирањето и репрогресирањето на затворениците во рамките на самата 

установа одлучува директорот на истата (чл.155 и чл.156 ст.2 и ст.3).  

 

3.2. Подзаконски акти 

3.2.1. Решение за распоредување на осудените и малолетните лица во 

казнено-поправните и воспитно-поправните установи и на притворените лица во 

притворските одделенија на казнено-поправните установи (Службен весник на 

Република Македонија бр.84/2008) 

Денес, во Република Македонија, функционираат 3 казнено-поправни домови 

(Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес, Казнено-поправен 

дом од отворен вид Струга и Казнено-поправен дом Штип) и 8 затвори (Затвор Битола, 

Затвор Гевгелија, Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка, Затвор 

Охрид, Затвор Прилеп, Затвор Скопје, Затвор Струмица и Затвор Тетово). Казнено-

поправниот дом Идризово и Казнено-поправниот дом Штип се установи од затворен 

вид, со високи оградни ѕидови, бројни технички средства и други современи мерки 

неопходни за нивно физичко и материјално обезбедување. Во зависност од подрачјето 

на основните судови, во овие установи се упатуваат примарните сторители на 

кривични дела од машки пол на кои со правосилна пресуда им е изречена затворска 

казна во времетраење од најмалку 3 години, повратниците од машки пол осудени на 

казна затвор од најмалку 6 месеци, како и повратниците од машки пол чиј остаток од 

неизвршена затворска казна, по пресметан притвор, надминува период од 6 месеци. Во 

Казнено-поправниот дом Идризово се упатуваат и машките и женските лица осудени на 

казна доживотен затвор, како и машките и женските осуденици без државјанство или со 

странско државјанство. Оваа установа од општ вид, воедно, претставува и единствена 

установа во Република Македонија во која осуденичките од целата територија на 

државата, независно од висината на изречената затворска казна, ја отслужуваат истата. 

Во отвореното одделение во Велес, пак, со упатен акт се распоредуваат 

примарните деликвенти од машки пол кои со правосилна пресуда на Основниот суд 

                                                
8 Види: чл.156 ст.1 од Законот. 
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Велес се осудени на казна затвор до 3 години или чиј остаток од неизвршена затворска 

казна (по пресметан притвор) не го надминува претходно наведениот период. 

Казнено-поправниот дом Струга, заснован врз самодисциплина и лична 

одговорност, без никакви средства за физичко и материјално обезбедување, е 

организиран како установа од отворен вид. Во него се сместуваат осудениците од 

машки пол – сторители на небрежни кривични дела, кои со правосилна пресуда се 

осудени на казна затвор од најмалку 3 до најмногу 5 години или на кои, по 

пресметаниот притвор, им преостануваат од 3 до 5 години од изречената казна. Во овој 

казнено-поправен дом се распоредуваат и примарни сторители на кривични дела од 

машки пол кои со правосилна пресуда се осудени на казна затвор до 3 години или чиј 

остаток од неизвршена затворска казна (по пресметан притвор) не надминува период од 

3 години, повратници од машки пол осудени на казна затвор до најмногу 6 месеци, како 

и повратници од машки пол чиј остаток од од неизвршена затворска казна, по 

пресметан притвор, не надминува период од 6 месеци. 

Затворите низ државата, со оглед на организацијата и мерките за безбедност, 

истите се организирани како установи од полуотворен вид. Во нив, во зависност од 

подрачјето на основните судови, се распоредуваат примарните сторители на кривични 

дела од машки пол на кои со правосилна пресуда им е изречена затворска казна во 

времетраење до најмногу 3 години или чиј остаток од неизвршена затворска казна (по 

пресметан притвор) не надминува период од 3 години, повратниците од машки пол 

осудени на казна затвор до 6 месеци, како и повратниците од машки пол чиј остаток од 

неизвршена затворска казна, по пресметан притвор, не го надминува претходно 

наведениот период. Исклучок претставува Затворот во Охрид кој, како единствен 

малолетнички затвор во Република Македонија, е предвиден за сместување на 

малолетниците и помладите полнолетници од машки пол од целата територија на 

државата, осудени на казна малолетнички затвор.  

Што се однесува до мерката притвор во Република Македонија, истата се 

извршува одвоено, во притворските одделенија на затворите низ државата. 

Распоредувањето на машките и женските притвореници се врши во зависност од 

подрачјето на основните судови. Специфична е организацијата на притворското 

одделение на Затвор Скопје. Тука, покрај притворениците од машки и женски пол од 

подрачјето на Основниот суд Скопје I и Основниот суд Велес, се сместуваат и машките 

и женските притвореници од целата територија на државата, осомничени за кривично 
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дело за кое е пропишана казна затвор од најмалку 10 години или казна доживотен 

затвор.  

Во Република Македонија, покрај казнено-поправните установи, постојат и два 

воспитно-поправни домови, првиот во Тетово, наменет за сместување на 

малолетниците од машки пол на кои со правосилна одлука им е изречена мерката 

упатување во воспитно-поправен дом, а вториот во Скопје, наменет за сместување на 

малолетниците од женски пол на кои со правосилна одлука им е изречена истата 

воспитна мерка. Во државата функционираат и три болници за душевни болести 

(првата во Скопје, втората во Демир Хисар и третата во село Негорци) во кои се 

извршуваат мерките на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување во 

здравствена установа и задолжително лекување на алхохоличари и наркомани. 

 

3.2.2. Правилник за распоредување, класификација и разместување на 

осудените лица во казнено-поправните установи (Службен весник на Република 

Македонија бр.173/2011) 

 Во Правилникот, првенствено, дефинирани се поимите класификација, 

распоредување и разместување на осудените лица. Па така, класификацијата 

подразбира ,,поделба на осудените лица во соодветни одделенија во рамки на казнено-

поправната установа од одреден вид заради примена на мерки од ист или сличен 

третман”.9 Распоредувањето на осудените лица опфаќа нивно селектирање и групирање 

во помали или поголеми групи во склоп на самите одделенија (чл.2 ст.2). 

Разместувањето, пак, подразбира преместување на осудениците од една група, 

одделение или казнено-поправна установа во друга со цел примена на полиберален или 

евентуално построг превоспитен третман (чл.2 ст.3 и чл.9).  

 Покрај критериумите пропишани со Законот за извршување на санкциите, при 

спроведувањето на вертикалната класификација стручниот тим особено внимава и на 

податоците од извршеното испитување на личноста на осуденото лице, возраста и 

неговата здравствена состојба, видот и природата на кривичното дело, начинот и 

мотивите за негово извршување, степенот на кривична одговорност, ставот на 

осуденикот во однос на извршеното кривично дело, опасноста од бегство и евентуално 

повторување на делото (проценка на ризик), криминалното минато на осуденикот, 

неговото однесување за време на издржувањето на претходно изречената затворска 

                                                
9 Види: чл.2 ст.1 од Правилникот. 
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казна, околноста дали против осуденикот се води друга постапка или му е изречена 

друга затворска казна, начинот на кој осуденикот започнал да ја издржува казната 

затвор, како и на сите негови психолошки, педагошки, безбедносни и социјални 

потреби и карактеристики (чл.3). Притоа, кои од овие критериуми ќе бидат земени како 

приоритетни, а кои како помалку битни, ќе одлучи составот на самиот стручен тим. 

 Класификацијата, односно поделбата на осудените лица во затворени, 

полуотворени и отворени одделенија, од аспект на должината на изречената затворска 

казна, се врши на идентичен начин како и хоризонталната класификација, односно 

упатувањето на осудениците во установи од затворен, полуотворен и отворен вид. Од 

аспект на степенот на ризик, во затворените и полуотворените одделенија на 

установите од затворен вид се распоредуваат осудениците со многу висок, висок, 

среден или низок степен на ризик. Во полуотворените одделенија на установите од 

полуотворен вид се распоредуваат осудениците со многу висок, висок или среден 

степен на ризик. Во отворените одделенија, пак, независно од видот на казнено-

поправната установа, се распоредуваат осудениците со низок или многу низок степен 

на ризик. Во зависност од подготвеноста за прифаќање на програмата за третман, во 

затворените одделенија на установите од затворен вид и во истоимените одделенија на 

установите од полуотворен вид се распоредуваат осудените лица кои не се подготвени 

за прифаќање на програмата за третман и од кои не се очекува соработка и брза 

адаптација. Во полуотворените одделенија на установите од полуотворен вид се 

распоредуваат осудениците кои делумно се подготвени за прифаќање на програмата за 

третман, додека, пак, во отворените одделенија на установите од затворен и 

полуотворен вид се распоредуваат осудениците кои се подготвени за прифаќање на 

програмата за третман и од кои може да се очекува соработка и брза адаптација (чл.4 и 

чл.5). 

 Што се однесува до распоредувањето на осудените лица, покрај степенот на 

ризик, како приоритетен критериум се смета и околноста дали против осуденикот се 

води друга постапка или му е изречена друга затворска казна. Независно од видот на 

казнено-поправната установа, во затворените одделенија осудениците се групираат во 

три групи. Во првата група (групата В1) се распоредуваат осудениците со многу висок 

степен на ризик, во втората група (групата В2) се распоредуваат осудениците со висок 

или среден степен на ризик, додека, пак, во третата (групата В3) – осудениците со 

среден или низок степен на ризик против кои не се води друга постапка или на кои не 

им е изречена друга затворска казна (чл.6). Во полуотворените одделенија осудените 
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лица се групираат во две групи, група Б1 и група Б2. Во првата група се распоредуваат 

осудениците со многу висок, висок или среден степен на ризик. Во втората, пак, 

осудениците со среден или низок степен на ризик против кои не се води друга постапка 

или на кои не им е изречена друга затворска казна (чл.7). ,,Осудените лица 

класифицирани во отворено одделение, чиј степен на ризик е низок или многу низок и 

против кои не се води друга постапка или не им е изречена друга казна затвор, се 

распоредуваат во групаА”.10 Вака пропишаната одредба упатува на заклучокот дека 

распоредување на осудените лица во групи во склоп на отворените оделенија 

практично и не постои. 

 Со оглед на фактот дека со една третманска група работи само едно службено 

лице од секторот за ресоцијализација, бројот на осуденици во секоја од групите не 

може и не смее да биде неограничен. Па така, третманските групи во полуотворените и 

отворените одделенија (групите Б1, Б2 и А) се составени од најмногу 30 осудени лица, 

додека, пак, групите во затворените одделенија (групите В1, В2 и В3) – од најмногу 15 

осудени лица.11  

   

 3.2.3. Куќен ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во казнено-

поправна установа (Министерство за правда, 2012) 

 Од аспект на класификацијата, распоредувањето и разместувањето на осудените 

лица во Куќниот ред, воглавно, се инкорпорирани одредбите од истоимениот 

Правилникот. Покрај овие одредби, Куќниот ред содржи и одредба за т.н. дополнителна 

класификација. Дополнителната класификација на осудените лица претставува 

,,промена на претходно утврдената класификација и програма за третман” поради 

,,промени во критериумите за класификација од Правилникот за распоредување, 

класификација и разместување на осудените лица”.12 Дополнителната класификација ја 

врши директорот на казнено-поправната установа, врз основа на образложен предлог 

на тимот од приемното одделение (чл.14).  

 Распоредувањето на осудениците во класификациони групи е значајно и од 

аспект на можноста за стекнување со погодности. Па така, со погодностите кои се 

состојат од ублажување на условите за живот во установата, односно уредување на 

животниот простор со лични предмети и почесто примање на пратки и примање на 

                                                
10 Види: чл.8 од Правилникот. 
11 Види: чл.5 од Упатството за определување на видовите и начините на третман на осудените лица, 
Службен весник на Р.Македонија бр.173/2011. 
12 Види: чл.14 Куќниот ред. 
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пратки со поголема тежина, како и со погодноста посета во траење од 90 минути 

(продолжена посета), под точно определени околности, можат да се стекнат осудените 

лица од сите класификациони групи (чл.84-86). Осудениците класифицирани во 

групата В3, покрај овие погодности, можат да се стекнат и со погодностите: посета без 

надзор, телефонирање без надзор, престој со брачен или вонбрачен другар во посебна 

просторија без надзор, посета надвор од просториите на установата, слободен излез од 

установата до најмногу 7 часа и отсуство до 15 дена во текот на годината. Осудениците 

од првата група на полуотвореното одделение, меѓу другото, можат да се стекнат и со 

погодноста посета без надзор, погодноста телефонирање без надзор и погодноста 

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

осудениците  од втората класификациона група (групата Б2) можат да се стекнат и со: 

посета без надзор, телефонирање без надзор, посета надвор од просториите на 

установата, слободен излез од установата до најмногу 7 часа, отсуство до 15 дена во 

текот на годината и целосно или делумно користење на одмор надвор од установата. 

Што се однесува до осудениците распоредени во групата А, истите можат да се стекнат 

и со следниве погодностите: посета надвор од просториите на установата, слободен 

излез од установата до најмногу 7 часа, отсуство до 15 дена во текот на годината и 

целосно или делумно користење на одмор надвор од установата.13 

 

3.2.4. Правилникот за времето што треба да го помине и условите што треба 

да ги исполни осуденото лице во установата од определен вид или во соодветно 

одделение на установата од општ вид (Министерство за правда, 2011) 

 Со цел разработка на критериумите како целина, Министерството за правда, во 

2011 година, усвои Правилник за времето што треба да го помине и условите што треба 

да ги исполни осуденото лице во установата од определен вид или во соодветно 

одделение на установата од општ вид. Согласно истиот, прогресирањето, односно 

репрогресирањето на осудените лица може да биде хоризонтално и вертикално. Првото 

подразбира преместување на осудениците од установа од еден вид во установа од друг 

вид, додека пак второто – преместување во рамките на самата установа, односно од 

одделение од еден вид во одделение од друг вид. 

 Осуденикот ќе прогресира од установа од затворен, односно полуотворен вид, во 

исто одделение на установа од полуотворен, односно отворен вид доколку во 

                                                
13 Види: чл.86-92 од Куќниот ред. 
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установата во која е првично упатен има издржано најмалку 1/3 од должината на 

изречената казна и доколку остатокот од казната ,,не ја надминува максимално 

одредената должина на казната затвор што се извршува во установата во која осуденото 

лице треба да прогресира”.14 

 Правилникот пропишува и можност за прогресирање од установа од 

полиберален вид во полиберално одделение на установа од построг вид. За ваквото 

прогресирање, покрај општите услови, неопходно е и постоење на најмалку една 

приоритетна потреба која би придонела за побрзо и поуспешно остварување на целите 

на индивидуалната програма. Така, одржување на почести контакти со семејството, 

оформување или дооформување на образовниот процес, стекнување на образование по 

занимање, како и реализирање на специфична програма на третман (чл.8).  

 Прогресирањето во установите од затворен вид, односно од групата В2 во 

групата Б1 и од групата В3 во групата Б2 е возможно доколку осуденикот, во 

одделението во кое е првично распореден (затвореното одделение), има издржано 

најмалку 1/2 од должината на изречената казна затвор. Осуденикот осуден на казна 

затвор во времтраење до најмногу 3 години ,,може да прогресира и пред истекот на 1/2 

од изречената казна затвор” доколку, во затвореното одделение, ,,има издржано 

најмалку една шестина (1/6) од казната и доколку од неговото поведение и работно 

ангажирање основано може да се очекува дека нема да ја злоупотреби довербата”.15 

Ваквата определба, всушност, има за цел будење на свеста кај осудените лица, 

создавање на бројни стабилни мотиви за соработка, активно учество во сопствената 

превоспитна програма и секако достигнување на целта. 

 Значително поблаг критериум е пропишан за преместувањето на осудениците од 

полуотвореното во отвореното одделение на казнено-поправната установа. Па така, 

осуденикот ќе прогресира од полуотвореното во отвореното одделение на установата од 

затворен, полуотворен или отворен вид доколку, покрај општите услови, во 

полуотвореното одделение има издржано најмалку 1/4 од неиздржаниот дел од казната 

затвор (чл.12 и чл.13).  

 Што се однесува, пак, до преместувањето на осудениците од установа од 

полиберален вид во установа од построг вид (хоризонтално репрогресирање), истото се 

остварува доколку ,,не се постигнати целите од индивидуалната програма за 

                                                
14 Види: чл.3 и чл.6 од Правилникот. 
15 Види: чл.9 од Правилникот. 
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третман”.16 Причина за ваквата последица може да биде непослушноста на осуденикот, 

неговиот пасивен став кон процесот на ресоцијализација и социјална адаптација итн. 

 Непостигнувањето на целите на индивидуалната програма за третман се јавува 

како причина и за преместувањето на осудениците од одделение од полиберален вид во 

одделение од построг вид. Услов за вертикално репрогресирање, освен во оваа 

ситуација, ќе биде создаден и доколку осуденикот, со своето несоодветно поведение, 

сторил дисциплинска повреда од потежок вид со која го нарушил редот во установата 

во позначителна мера (чл.15).  

 

  

 

                                                
16 Види: чл.14 од Правилникот. 
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