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1. ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН ИЗВРШУВАЊЕТО НА КАЗНАТА ЗАТВОР 

Криминолошките и пенолошките истражувања за криминалитетот и влијанието 

на казната врз неговото сузбивање покажуваат дека позитивните ефекти од казната се 

во пропорционален однос со должината на времетраењето од сторувањето на 

кривичното дело до примената и извршувањето на казната. Колку примената и 

извршувањето на казната временски се оддалечува од моментот на сторувањето на 

кривичното дело, толку ефектите од примената и извршувањето на казната на 

генерално превентивен и специјално превентивен план се намалува и обратно. Оттука, 

и инсистирањето на нашиот ЗИС за ефикасност во нивното извршување, посебно на 

казната затвор.
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Во Република Македонија, Законот за извршување на санкциите
2
 ја пропишува 

целта на извршувањето на казната затвор. Законот пропишува одреден број 

императивни норми со кои е регулирано постапувањето на персоналот на казнено- 

поправната установа со осудените лица на издржувањето на казната затвор. Според 

член 37 од ЗИС, целта на извршувањето на казната затвор е оспосособување на 

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

во согласност со закон. Заради постигнување на целта на извршувањето на казната 

затвор кај осудените лица да се развие чуството на одговорност и да се потикнуваат да 

го прифатат и активно да учествуваат во третманот за време на извршувањето на 

казната, мотивиран и насочен кон превоспитување и развивање на позитивните 

карактерни особини и способности што го забрзува успешното враќање во 

општеството.  
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При извршувањето на казната затвор мора да се заштити психофизичкиот и 

моралниот интегритет на осуденото лице и да се почитува човековата личност и 

достоинство, во согласност со основните начела кои се пропишани согласно законот, 

што значи дека се забранува секакво нечовечко постапување кое може да се примени 

спрема осуденото лице  (мачење, понижување итн). Имено, членот 6 од ЗИС 

предвидува со лицата спрема кои се извршуваат санкциите се постапува човечно, со 

почитување на човековата личност и достоинство, зачувување на нивното телесно и 

душевно здравје, водејќи притоа сметка за остварување на целите на одделни санкции. 

Членот 3 од ЗИС предвидува дека лицата спрема кои се извршуваат санкциите 

се лишуваат или ограничуваат во правата само во границите неопходни за остварување 

на целта на санкцијата, а врз основа на закон. 

Во членот 5 од ЗИС, пак, се огледа начелото на индивидуализација, односно во 

истиот член е пропишано дека со лицата спрема кои се извршуваат санкциите се 

постапува на начин кој во најголема можна мера одговара на нивната личност. 

2. УПАТУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА НА ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНА ЗАТВОР 

Упатувањето на осудените лица на издржување на казната е предвидено во 

членот 83 од ЗИС. Имено, во овој член од законот е пропишано дека надлежен орган за 

преземање на потребните дејствија заради извршување на казната затвор е судијата за 

извршување на санкциите според местото на живеалиштето, односно 

престојувалиштето на осуденото лице. Ако живеалиштето, односно престојувалиштето 

на осуденото лице е непознато, надлежен за упатување на осуденото лице на 

извршување на казната затвор е судот што ја донел првостепената одлука. Судот што ја 

донел првостепената одлука, ако не се знае живеалиштето, односно престојувалиштето 

на осуденото лице или ако осуденото лице е недостапно, ќе побара од Министерството 

за внатрешни работи да го пронајде и веднаш да го извести судот за неговата адреса. 

Постапката за упатување на осудените лица е итна.  

Судот што ја донел првостепената одлука ќе му ги достави на основниот суд за 

извршување на санкциите, заедно со одлуката за извршување и сите податоци за 

личноста на осуденото лице прибавени во текот на постапката од значење за 

извршување на казната затвор (чл. 84 ЗИС). Судијата за извршување на санкциите е 

должен да ги преземе потребните дејствија заради извршување на казната затвор 

веднаш по приемот на извршната одлука, а најдоцна во рок од осум дена по нејзиниот 

прием (чл. 85 ЗИС). Повикувањето за извршување на казната затвор на осуденото лице 
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се врши на начин што лично му се доставува упатен акт во кој е означен денот кога 

треба да се јави во определена установа. Со упатниот акт осуденото лице се 

предупредува дека доколку не се јави во определениот ден во установата ќе биде 

присилно спроведено и ќе ги сноси трошоците на спроведувањето. Денот на 

јавувањето во установата се одредува така што на осуденото лице да му останат 

најмалку осум, а најмногу 13 дена од денот на приемот на упатниот акт (чл. 86 ЗИС). 

Судијата за извршување на санкциите со доставувањето на упатниот акт на 

осуденото лице истовремено ја известува и установата за денот во кој осуденото лице 

треба да се јави и доставува препис од правосилната и извршна пресуда со која е 

изречена казната, извод од казнената евиденција, како и други податоци за личноста на 

осуденото лице со кои располага. Ако осуденото лице не се јави во определениот ден 

на извршување на казната затвор, установата за тоа без одлагање ќе го извести судијата 

за извршување на санкциите. Судијата за извршување на санкциите во тој случај 

веднаш ќе издаде наредба до Министерството за внатрешни работи за приведување на 

осуденото лице со која, исто така ќе побара, доколку осуденото лице се крие или се 

наоѓа во бегство, органот да издаде и потерница за пронаоѓање и спроведување на 

осуденото лице во установата за извршување на казната затвор (чл. 87 ЗИС). Судијата 

за извршување на санкциите донесува решение за наплата на трошоците од осуденото 

лице направени за неговото пронаоѓање и спроведување во установата. Против 

решението осуденото лице има право на жалба до кривичниот совет на судот надлежен 

за извршување на санкцијата во рок од три дена од приемот на решението. Жалбата не 

го одлага извршувањето на решението (чл. 88 ЗИС). 

3. ОДЛАГАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА КАЗНАТА ЗАТВОР 

ЗИС предвидува можност за одлагање на почетокот на издржувањето на 

казната. Институтот одлагање на извршување на казната затвор не е инкомптибилен со 

начелата за брзо и ефикасно извршување на казната затвор. Тој е поставен врз начелата 

за хумано постапување со осудените лица. Овој институт дава можност да се одложи 

извршувањето на казната под одредени услови, но тоа не мора да значи дека тоа 

секогаш ќе се прифати.
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Во членот 89 од Законот за извршување на санкциите се предвидени причини за 

одлагање на почетокот на извршувањето на казната затвор. На осудено лице кое се 

наоѓа на слобода може по негова желба да му се одложи почетокот на извршувањето на 

казната затвор, ако: 

1) се наоѓа на болничко лекување од потешка акутна болест или од зависности; 

2) се случила смрт или тешка болест во потесното семејство наосуденото лице; 

3) одлагањето е потребно заради извршување или довршување на неодложни 

полски или сезонски работи, или работи предизвикани од елементарна 

непогода, или со друга несреќа, а во семејството на осуденото лице нема 

доволно друга работна сила; 

4) осуденото лице е обврзано да изврши одредена работа што веќе ја започнало, а 

поради неизвршувањето на таа работа би настапила позначителна штета; 

5) одлагањето на осуденото лице му е потребно заради завршување на училишната 

година или за полагање на испит за кој се подготвувало; 

6) заедно со осуденото лице се осудени неговиот брачен другар или други членови 

на заедничкото домаќинство, или ако некои од нив се наоѓаат на издржување на 

казната, а со упатувањето на сите овие лица на издржување на казна би била 

загрозена издршката на старите, болните или малолетните членови на 

семејството, или би се довело во прашање нормалното стопанисување на 

домаќинството; 

7) е осудена жена чие дете е помало од една година или која е бремена, а до 

породувањето не преостануваат повеќе од три месеца и 

8) е потребно осуденото лице одредено време да се грижи за воспитување и 

чување на децата или згрижување на немоќни лица за кои е должно да се грижи, 

според мислењето на органите за социјална заштита на општината на чие 

подрачје децата или тие лица имаат живеалиште или престојувалиште. 

Извршувањето на казната во претходно наведените случаи може да се одложи 

додека трае болеста, односно лекувањето, во случаите од точките 2 до 4 и точката 8 

најдолго за три месеци, во случаите од точката 5 до завршување на училишната година 

и шест месеци за испит, во случаите од точката 6 најдолго за шест месеца, а во 

случаите од точката 7 до наполнувањето на една година од животот на детето. 

Осуденото лице на кое му е одложено издржувањето на казната по основ од точката 1 е 

должно на секои 30 дена да достави веродостоен доказ за неговата здравствена 



5 

состојба. Во тој случај молба за одлагање на почетокот на извршувањето на казната 

може да поднесе и неговиот брачен другар, роднина по крв во права линија, посвоител, 

посвоеник, брат, сестра и хранител. 

Молбата за одлагање на почетокот на извршувањето на казната затвор се 

поднесува во рок од три дена од денот на приемот на упатниот акт. Ако причината за 

одлагање настанала по тој рок, молбата може да се поднесе до денот кога осуденото 

лице треба да се јави заради извршување на казната. Кон молбата се прилагаат 

веродостојни докази за причините кои го оправдуваат одлагањето. По молбата за 

одлагање на почетокот на извршувањето на казната затвор решава судијата за 

извршување на санкциите, кој е должен да донесе решение во рок од три дена по 

приемот на молбата. Пред донесувањето на решението тој може да ги извиди 

околностите наведени во молбата. До донесувањето на решението по молбата се одлага 

почетокот на извршувањето на казната (чл. 90 ЗИС). 

Против решението донесено по молбата за одлагање на почетокот на 

извршувањето на казната затвор, осуденото лице и надлежниот јавен обвинител имаат 

право на жалба до кривичниот совет на судот надлежен за извршување на санкцијата 

во рок од три дена од денот на приемот на првостепеното решение. Жалбата го одлага 

извршувањето на казната. Кривичниот совет е должен да донесе решение по жалбата 

во рок од три дена по приемот на жалбата (чл. 91 ЗИС). 

Ако осуденото лице на казна затвор е повикано на отслужување на воениот рок 

или воена вежба, се упатува на издржување на казната пред отслужувањето на воениот 

рок, односно воената вежба. Ако лицето кое во текот на отслужувањето на воениот рок 

или за време на воена вежба е осудено на казна затвор до шест месеца за кривично 

дело сторено пред да отпочне со отслужување на воениот рок или на воената вежба, ќе 

му се одложи почетокот на извршувањето на казната до завршувањето на воениот рок, 

односно воената вежба. Извршувањето на казната се одлага и на осудено лице на казна 

затвор или малолетнички затвор до две години, ако е изречена за кривично дело 

сторено пред да отпочне со отслужувањето на воениот рок, а до завршувањето на 

воениот рок не му преостануваат повеќе од шест месеца (чл. 92 ЗИС). 

Кога надлежниот јавен обвинител, врз основа на законското овластување ќе 

побара одлагање на почетокот на извршувањето на казната затвор, судијата за 

извршување на санкциите нема да го повика осуденото лице, а ако веќе го повикал, но 

уште не поминал рокот за јавување во установата, ќе донесе решение за одлагање на 

почетокот на извршувањето на казната. Одлагањето на почетокот на извршувањето на 
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казната трае додека јавниот обвинител не го извести судијата за извршување на 

санкциите дека може да се отпочне со извршувањето на казната затвор, односно до 

донесувањето на одлука по правното средство на јавниот обвинител. Одлуката за 

одлагање на почетокот на извршувањето на казната донесена по барање на јавниот 

обвинител престанува да важи ако јавниот обвинител во рок од 30 дена од денот на 

приемот на одлуката не употреби правно средство (чл. 93 ЗИС). 

Судијата за извршување на санкциите може, по спроведената постапка, да го 

отповика одложениот почеток на извршувањето на казната затвор ако престанат 

причините поради кои тоа е дозволено, како и кога осуденото лице не го користело 

одобреното одлагање за целите за кои тоа е дадено. Центарот за социјална работа, 

јавниот обвинител и органот за внатрешни работи ќе го известат судијата за 

извршување на санкциите за причините за отповикување на решението за одлагање на 

казната затвор (чл. 94 ЗИС). 

Одлагање на почетокот на извршувањето на казната затвор може да одреди и 

надлежниот суд за решавање по барање за повторување на кривичната постапка 

поднесено во корист на осуденото лице, по барање за вонредно преиспитување на 

правосилна пресуда и по барање за замена на казната затвор со парична казна, под 

условите предвидени со закон (чл. 95 ЗИС). 

Судијата за извршување на санкциите ќе ја отфрли како недозволена повторно 

поднесената молба по ист основ за одлагање на почетокот на извршувањето на казната. 

Повторно поднесената молба не го одлага почетокот на извршувањето на казната (чл. 

96). 

4. ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА ЗАТВОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Заради ефикасно спроведување на ресоцијализаторскиот третман, системот на 

извршување на казната затвор се организира така што во одвоени установи или 

оделенија на одделни установи и групи во нив да се спроведе распоредување, 

класификација и разместување на одделни категории на осудени лица.  Тоа се врши 

заради полесно спроведување на различни видови на третман, спречување на 

меѓусебното штетно влијание на осудените лица и одржување на дисциплината. 

Осудените лица се распоредуваат во различни установи за извршување на казната 

затвор. Нивната положба и системот на постапување се определува во одредбите на 

Законот за извршување на санкциите и во согласност со судската одлука.  
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1. Машките и женските осудени лица, казната затвор ја издржуваат  одвоено. 

2. Осудените лица кои за прв пат изджуваат казна затвор се одвојуваат посебно од 

осудените лица во поврат. 

3. Казната малолетнички затвор спрема малолетните лица, до полнолетството и по 

него, до наполнувањето на 23 години, се извршува одвоено од полнолетните 

лица осудени на казна затвор. 

4. Лицата кои се наоѓаат во притвор се одвојуваат од лицата кои ја издржуваат 

казната затвор.  

Во установата за извршување на казната затвор, осудените лица се 

класифицираат според неопходноста за примена на мерки на третман  и видот на 

потребниот третман, нивната возраст, личните карактеристики и други околности од 

значење за оцена на личноста на осуденото лице. 

При распоредувањето, класификацијата и разместувањето на осудените лица, 

мора да се има во предвид видот и природата на казненото дело и степенот на 

казнената одговорност. Осудените лица според можностите на установата и со нивна 

согласност  се сместуваат во засебни соби за ноќевање.  

Осудените лица казната ја издржуваат по правило групно и се распоредуваат во 

групи во кои можат да се применуваат мерки за воспитување и превоспитување од ист 

вид. Притоа, при издржувањето на казната затвор, осудените лица мораат да се 

придржуваат до куќниот ред и дисциплина во затворот, непридржувањето кон истото 

се смета дека не се почитува дисциплината во установата. Спроведувањето на 

дисцпилината се остварува строго но со почитување на  човековата личност на 

осудените лица. Согласно начелото за грижа на луѓето, на осудените лица им се 

обезбедува здраствена заштита, им се обезбедува работа која ќе биде корисна и 

соодветна наначинот на нејзиното вршење на слобода, така што основна цел ќе е 

постигнување на економска корист. 

 

4.1. Просторни ресурси на казнено-поправните установи во Република 

Македонија 

Во Република Македонија постојат единаесет казнено-поправни установи, од 

кој две се од затворен вид: КПД Идризово и КПД Штип. КПД Струга е од отворен вид. 

Останатите осум се од полуотворен вид и тоа се: Затвор Скопје, Затвор Куманово со 
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отворено одделение во Крива Паланка, Затвор Струмица, Затвор Гевгелија, Затвор 

Прилеп, Затвор Битола, Затвор Тетово и Малолетнички Затвор - Охрид. 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Казнено-поправниот 

дом Идризово со отворено одделение во Велес е установа од затворен вид во која има 

висок степен на физичко и материјално обезбедување. Во КПД Идризово казната 

затвор ја издржуваат машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор над 3 

години односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува над 3 

години, како и машки лица повторници осудени со правосилна пресуда на казна затвор 

над 6 месеци односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува над 

6 месеци. Единствено во КПД Идризово постои посебно оддление за женски лица каде 

што казната затвор ја издржуваат женски лица од целата територија на Република 

Македонија кои се осудени со правосилна пресуда на казна затвор или малолетнички 

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

посебни простории во притворските одделенија во затворите кои се установи од 

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

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

спрема машки и женски лица странски државјани и лица без државјанство. 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Казнено поправниот 

дом Штип е установа одзатворен вид во која има висок степен на физичко и 

материјално обезбедување. Во КПД Штип казната затвор ја издржуваат машки лица 

осудени со правосилна пресуда на казна затвор над 3 години односно кога остатокот од 

казната по пресметаниот притвор изнесува над 3 години, како и машки лица 

повторници осудени со правосилна пресуда на казна затвор над 6 месеци односно кога 

остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува над 6 месеци. 

Казнено-поправниот дом Струга е основан како установа од отворен вид во која 

казната затвор ја издржуваат машки лица осудени со правосилна пресуда за кривични 

дела за небрежност на казна затвор од 3 до 5 години или ако по пресметаниот притвор 

им преостанува од 3 до 5 години од изречената казна. Меѓутоа, во овој Казнено-

поправен дом, освен лица кои се осудени за кривични дела од небрежност, казната 

затвор ја издржуваат и машки лица кои  се осудени на казна затвор до 3 години 

односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 3 години, како 

и машки лица повторници осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци 
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односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 6 месеци, што 

значи дека функционира и како установа од полуотворен вид. 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Затворот Скопје  е 

казнено-поправна установаод полуотворен вид во која основното обезбедување е 

физичкото што го остваруваат припадниците  на секторот за обезбедување. Казната ја 

издржуваат машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна 

затвор до 3 години односно кога остатокот на казната по пресметаниот притвор 

изнесува до 3 години како и машки лица повторници, осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор до 6 месеци односно кога остатокот на казната по пресметаниот 

притвор изнесува до 6 месеци. Во Затворот Скопје се наоѓа најголемото и 

најобезбеденото притворско одделение  во кое се извршува мерката притвор изречена 

спрема машки и женски лица од целата територија на Република Македонија на кои им 

е запретена казна затвор над 10 години. 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Затворот Куманово со 

отворено одделение во Крива Паланка  е казнено-поправна установа од полуотворен 

вид во која основното обезбедување е физичкото што го остваруваат припадниците  на 

секторот за обезбедување. Казната ја издржуваат машки лица-примарни сторители, 

осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 3 години односно кога остатокот на 

казната по пресметаниот притвор изнесува до 3 години како и машки лица повторници, 

осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци односно кога остатокот на 

казната по пресметаниот притвор изнесува до 6 месеци. 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Затворот Струмица е 

казнено-поправна установаод полуотворен вид во која основното обезбедување е 

физичкото што го остваруваат припадниците  на секторот за обезбедување. Казната ја 

издржуваат машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна 

затвор до 3 години односно кога остатокот на казната по пресметаниот притвор 

изнесува до 3 години како и машки лица повторници, осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор до 6 месеци односно кога остатокот на казната по пресметаниот 

притвор изнесува до 6 месеци. 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Затворот Гевгелија  е 
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казнено-поправна установаод полуотворен вид во која основното обезбедување е 

физичкото што го остваруваат припадниците  на секторот за обезбедување. Казната ја 

издржуваат машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна 

затвор до 3 години односно кога остатокот на казната по пресметаниот притвор 

изнесува до 3 години како и машки лица повторници, осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор до 6 месеци односно кога остатокот на казната по пресметаниот 

притвор изнесува до 6 месеци. Во Затворот Гевгелија се наоѓа притворско 

одделение  во кое се извршува мерката притвор изречена спрема машки 

и женскиизречена од месно подрачниот основен суд. 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Затворот Прилеп  е 

казнено-поправна установаод полуотворен вид во која основното обезбедување е 

физичкото што го остваруваат припадниците  на секторот за обезбедување. Казната ја 

издржуваат машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна 

затвор до 3 години односно кога остатокот на казната по пресметаниот притвор 

изнесува до 3 години како и машки лица повторници, осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор до 6 месеци односно кога остатокот на казната по пресметаниот 

притвор изнесува до 6 месеци. Во Затворот Прилеп се наоѓа притворско одделение  во 

кое се извршува мерката притвор изречена спрема машки и женскиизречена од месно 

подрачниот основен суд. 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Затворот Битола  е 

казнено-поправна установаод полуотворен вид во која основното обезбедување е 

физичкото што го остваруваат припадниците  на секторот за обезбедување. Казната ја 

издржуваат машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна 

затвор до 3 години односно кога остатокот на казната по пресметаниот притвор 

изнесува до 3 години како и машки лица повторници, осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор до 6 месеци односно кога остатокот на казната по пресметаниот 

притвор изнесува до 6 месеци. Во Затворот Битола се наоѓа притворско одделение  во 

кое се извршува мерката притвор изречена спрема машки и женскиизречена од месно 

подрачниот основен суд. 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Затворот Тетово  е 

казнено-поправна установаод полуотворен вид во која основното обезбедување е 
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физичкото што го остваруваат припадниците  на секторот за обезбедување. Казната ја 

издржуваат машки лица-примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна 

затвор до 3 години односно кога остатокот на казната по пресметаниот притвор 

изнесува до 3 години како и машки лица повторници, осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор до 6 месеци односно кога остатокот на казната по пресметаниот 

притвор изнесува до 6 месеци. Во Затворот Тетово се наоѓа притворско одделение  во 

кое се извршува мерката притвор изречена спрема машки и женски изречена од месно 

подрачниот основен суд. 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Затворот Охрид е 

казнено-поправна установа од полуотворен вид во која основното обезбедување е 

физичкото што го остваруваат припадниците  на секторот за обезбедување. Затворот 

Охрид е малолетнички затвор во кој казната ја издржуваат малолетни машки лица. 

Генерално од анализата на моментната поставеност и просторните услови со 

кои располагаат КПУ, може да се заклучи дека: не постојат одделенија за прием и 

отпуст освен во КПД Идризово каде постои и функционира приемното одделение; не 

постои физичка одделеност на примарните сторители со повратници, непостојат 

простории за задоволување на верски потреби, кога станува збор за постоење на 

библиотеки, простории каде на осудените лица им е овозможено да остваруваат право 

на посети, простории за реализирање на слободни активности и работилници во 

најголем дел од КПУ постојат и функционираат. Што се однесува до постоење на 

просторија каде се реализира образовниот процес на осудените лица, иако при 

анализата се доби податокот дека во помал број установи постојат вакви простории 

сепак мораме да нагласиме дека најголемиот процент од осуденичката популација е 

опфатена со основното образование, бидејќи вакви простории постојат во установите 

каде најголем број од осудените лица ја издржуваат казната затвор. Во установата 

постои развиен систем на погодности, кој мотивирачки делува на поведението на 

осудените лица, меѓутоа не постои стандардизиран критериум за времето кога 

осуденото лице за прв пат ке се стекне со можноста да ја користи погодноста. 

Единствено во рамките на КПД Идризово функционира женско одделение, кое 

физички е одделено од делот каде осудените лица од машки пол ја издржуваат казната 

затвор. Горенаведената анализа се однесува и на женското одделение, а согласно 

потребите на женската популација во гравидната состојба постои просторија за мајка 
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со дете. Исто така, треба да е нагласи дека изречената казна малолетнички затвор на 

малолетните лица од женски пол се спроведува во истото одделение.
4
 

5. ПРИЕМ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО – ПОПРАВНАТА УСТАНОВА 

Прием на осудено лице се врши секој работен ден во рамките на работното 

време на установата.осуденото лице кое е спроведено од страна на припадници на 

Министерството за внатрешни работи или е преместено од друга казнено-поправна 

установа може да се прими на издржување на казна затвор и надвор од работното 

време на установата.
5
 

Приемот на осудените лица го врши приемното одделение. Веднаш по 

доаѓањето на осуденото лице се утврдува неговиот идентитет (податоци од лична карта 

или друга исправа). Потоа се упатува во приемното одделение заради успитување на 

неговата личност и за утврдување на третманот и постапувањето со него. Таму 

останува најмногу 30 дена. Во установите во кои се издржува казната затвор до 3 

години во приемното одделение осуденото лице се задржува до 15 дена.  

Приемните одделенија во казнено-поправните установи функционираат како 

засебни одделенија во рамките на установата, организациски и просторно издвоени од 

останатите, со цел на самиот почеток на реализација  на процесот на ресоцијализација 

во установата, да се овозможи самостојно, независно, проучување на личноста на 

осудениот, со исклучување на влијанието на останатите фактори и осудени лица во 

установата и на тој начин создаде криминогенеза на личноста на осудениот „во која се 

констатираат и се утврдуваат факторите што го условиле криминалното поведение, се 

дава прогноза за она што се очекува од осуденото лице во текот на престојот во 

установата, за можностите за негово превоспитување и за методите што треба да се 

применат во тој процес.“
6
 

Врз сите елементи се поставува интерната класификација на осуденото лице и 

се предлага негово распоредување во соодветна група за живот, работа и други 

активности. Врз резултатите од проучувањето се составува личен лист на осуденото 

лице и се формира досие во кое се содржани поединечните изучувања и општите 

                                                           
4
 Стратегија за ресоцијализација и социјална адаптација на осудени лица кои издржуваат 

казна затвор 2010-2012, Министерство за правда на Влада на Република Македонија, Управа за 

извршување на санкции, Скопје, 2010 година. 
5
 Куќен ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во казнено-поправна установа, 

Министерство за правда на Република Македонија, јануари, 2012 година, член 2. 
6
 Љупчо Арнаудовски и Александра Груевска – Дракулевски, Пенологија – наука за извршување 

на санкциите со извршно казнено право на Република Македонија (втор дел), Правен факултет 

„Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 2013, стр. 134. 
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констатации за личноста и нејзината класификација со предлози за методите на 

третман.
7
 

Во приемното одделение осуденото лице се запознава со куќниот ред во 

установата, правата и обврските за време на издржувањето на казната и начинот на 

нивното остварување. За  приемот на осуденото лице во установата веднаш се 

известува судијата за извршување на санкциите. Установата е должна за приемот на 

осуденото лице да го извести надлежниот центар за социјални работи. При тоа 

установата е должна да укаже ако осуденото лице има малолетни деца или други лица 

за кои еднинствено само тој се грижи. 

Според ЗИС, просториите за сместување на осудените лица треба да ги 

исполнуваат основните хигиенски услови и да бидат сообразени со климатските 

услови во средината, да бидат соодветно опремени, да го овозможуваат потребното  

проетрување и во нив да навлегува доволно дневна светлина. Просториите не смеат да 

имаат влага и за секое осудено лице треба да се обезбеди најмалку 9 (девет) метри 

кубни простор. Просториите треба да ги содржат сите потребни санитарни и хигиенски 

инсталации и да  бидат чисти и уредни. Секое осудено лице треба да се смести во 

просторијата со осудени лица кои му одговараат со кои може да се дружи и на секое од 

нив да им се обезбеди соодветна постелнина во согласност со климатските услови. 

Постелнините треба постојано да се менуваат, секога мора да бидат чисти. 

Казнено-поправните установи се должни да им  обезбедат облека на осудените 

лица. Законот дава можност тие да носат посебна облека  (работна облека, долна 

облека и обувки согласно климатските услови). Облеката не смее да влијае 

деградирачки и понижувачки и треба да биде во исправна состојба. Казнено-

поправната установа е обврзана да им обезбеди на осудените лица вода и хигиенски  

прибор непходни за одржување на хигиената и зачувување на здравјето. На осудените 

лица  им се обезбедува исхрана која дневдно мора да има најмалку 12.500 џули по едно 

осудено лице. Храната се дава по три оброци дневно и мора да биде разновидна и 

вкусно подготвена. Осудените лица кои работат потешки работи добиваат 4 оброци 

дневдно, а бремените жени пред и после породувањето добиваат храна која им се 

препишува од лекар. Пред храната да биде дадена директорот или друго стручно лице 

го проверува нејзиниот квалитет и тоа го внесуваат во контролна книга. На осудените 

во секое време им се обезбедува здрава вода за пиење. 

                                                           
7
 Ibid. 



14 

6. ПРАВА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО – ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

Осудените лица во рамките на казнено – поправните установи ги уживаат 

следниве права: 

 Право на одмор (дневен одмор во траење од 8 часа и седмичен одмор во траење 

од еден ден во текот на неделата). 

 Права и обврска на работа на осудените лица (Право на осудениот да работи 

и да се обучува и оспособува за живот надвот од установата и обврска истото да 

работа и да не ја одбива работата бидејќи истото значи прекрѓување на обликот 

на третман на осудениот односно неговата работа  терапија  кое повлекува 

применување на дисциплински мерки). Полно работно време трае 40 часа 

неделно, со исклучок може да работи и повеќе. При оправдана спреченост да 

работи осуденото лице, истото има право на надоместок од страна на установата  

од кои 70 % ги користи за свои лични потреби, а 30 % од средствата му се 

даваат по излегување од установата или по  негово барање додека ја издржува 

казната. Одморот  го  користат во посебни простории на установата и за време 

на неговото користење, осуденото лице прима надоместк за работа како да 

работел. Осудените лица имаат имаат право на инвалидско осигурување за 

несреќа на работа или професионална болест. 

 Пензиско осигурување на осудените -  зависи од желбата на осуденото лице, 

кога работат   со полно работно време според општите прописи  може да им 

тече пензиски стаж.  

 Право на здраствена заштита на осудените лица -  Секое осудено лице  има 

право на здраствена заштита кое по правило се стварува во установата, но 

доколку потребите на здраствената заштита на осуденото лице налагаат истото 

да се лечи надвор, установата е должна тоа да му го овозможи. Во затворските 

установи се вработува лекар заради остварување на здраственото право што го 

имаат осудените лица, а времето поминато на леќење се засметува во времето на 

поминато на издржување на казната затвор. 

 Право на образование на осудените лица - Заради остварување на ова право 

на осудените лица задолжително во затворот се организира процесот на 

образование како дел од општиот систем на образование и воспитување. 

Образованито е еден од најбитните третмани кој се применува спрема 

осудените лица која има голем придонес во нивната ресоцијализација.Преку 
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образованието кај осуденото лице се создаваат услови за промена на системот 

на вредности создавање на позитивни ставови и промена на социјалниот статус. 

Образованието на осудените лица може да се организира во самата установа или 

во местото на седиштето на установата. Во рамките на остварувањето на 

правото на образование освен посебни има и форми на стручно образование на 

осудените лица во вид на курсеви, семинари и др. согласно општите прописи за 

стручно образование.  

 Право на слободни активности, спорт и рекреација на осудените лица 

(развивање на психофизичките и духовните способности и квалитети на 

личноста на осудените лица, а во корелација со фактичката состојба во 

установите, премногу слободно време што минува тешко и бавно.) 

 Право на задоволување на верските потреби на осудените лица - во рамките 

на можностите на установата. 

 Право на осудените лица на комуницирање и контакти со надворешниот 

свет - (право на допишување, право на телефонирање, право на примање посети 

и право на примање пратки) 

 Право на склучување брак - Осудените лица имаат право на одржување на 

приватниот живот , затоа законодавецот пропишал можност на осудените лица 

да склучуваат брак.  

 Право на погодности на осудените лица (во поглед на нивното добро 

поведение во текот на издржувањето  на казната , уредено со диспозитивни 

норми). На осудените во рамките на ова можат да му се дадат следните 

погодности: продолжени посети или посети без надзор во просториите во 

установата; престој на брачен или вонбрачен другар  во простории без надзор; 

посети во простории надвор од установата; слободен излез од установата до 7 

(седум) часа; отсуство до 15 дена во текот н а годината, а во текот на месецот до 

3 дена и целосно или делумно користење на одморот во установата. 

7. РАЗМЕСТУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО – 

ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

Под поимот разместување на осудените лица се подразбира група на активности 

на дислокација на едно осудено лице со цел да се постигнат подобри ефекти  на 

ресоцијализаторскиот третман во однос на него. 

Разместувањето на осудените лица ги опфаќа активностите на: 
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 Прогресирање на осудените лица - дислокација на осудените лица во текот на 

издржувањето на казната зависно од резултатите од воспитувањето, 

поведението и залагањето од работата, од затвор од затворен тип во 

полуотворен или отворен тип, или по нивно барање од установа со полиберален 

вид во отворено или полуотворено одделение од построг вид, или од една во 

друга установа од исти вид итн, а со цел поуспешна ресоцијализација на 

осуденото лице.  

 Репрогресирање на осудените лица - е обратна постапка од прогресирањето на 

осудените лица и се спроведува во случај кога претходно прогресираното лице 

не ја оправда довербата укажана на прогресирањето така што прогресираниот 

осуден може да биде вратен во првобитното место каде што ја издржувал 

казната. 

 За враќање на осуденото лице од установа со полиберален во установа од 

построг вид, по предлог од директорот на установата, одлучува директорот на 

Управата за извршување на санкциите. 

 Преместување на осудените лица - претставува обична дислокација а 

осуденото лице со цел да се заштити или пак да се спречи загрозувањето на 

безбедносната состојба во казнено-поправната установа. Се спроведува по 

молба на осуденото лице или по предлог од директорот на установата, а за 

преместувањето одлучува директорот на Управата за извршување на санкции. 

Против таквото решението  може да се поднесе жалба во рок од 8 дена до 

Министерството за Правда. 

 

8. ПРЕКИН НА ИЗДРЖУВАЊЕТО НА КАЗНАТА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 

Оваа постапка се поведува по молба на осуденото лице или по предлог на 

директорот на казнено - поправната установа. По молбата односо предлогот, одлучува 

директорот на управата за извршување на санкции или судијата за извршување на 

санкции. Директорот на управата за извршување на санкции одлучува за прекин на 

издржувањето на казната во траење од 30 дена. Против решението на дикторот на 

Управата на осуденото лице има право на жалба до Министерството за правда, во рок 

од 3 дена од денот на приемот на решението. 
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Судијата за извршување на санкциите одлучува за прекин на издржувањето на 

казната во траење  подолго од 30 дена. Против решението донесено по молбата за 

прекина на издржувањето  на казната, осуденото лице или јавниот обвинител имаат 

право на жалба до кривичниот совет на судот надлежен за извршување на санкцијата. 

Пред да одлучи по молбата, директорот на Управата е должен да прибави мислење од 

затворската здраствена служба и од надлежен јавен обвинител.  

Судијата за извршување на санкциите може да го прекине издржувањето на 

казната подолго од 30 дена поради лекување кога не постојат услови за лекување во 

казнено-поправната установа. Примерок од одлуката се доставува и до јавниот 

обвинител. 

Осуденото лице во оваа состојба е должно секој месец да му доставува потврда 

на судијата за извршување на санкциите за неговата здраствена состојба. Ако се утврди 

дека престанале причините поради кои е одобрен прекинот на казната, судијата за 

извршување на санкциите ќе го стави вон сила решението за прекин на казната. 

Предлог за ставање вон сила на решението може да поднесе и јавниот обвинител. 

Времето поминато во прекин на казната не се засметува во издржаната казна.  

9. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 

Недисциплинското однесување на осудените лица во казнено-поравните  

установи сносува дисциплинска одговорност. Дисциплинските повреди можат да бидат 

полесни и потешки. 

Потешки дисциплински повреди се следниве: 

 физички напад на службено или друго осудено лице; 

 внесување или изготвување предмети кои можат да се користат како напад, 

бегство или друго кривично дело; 

 бегство; 

 слоупотреба на доделените погодности; 

 внесување или изготвување на алкохолни пијалоци и дроги; 

 намерна повреда на прописите при работа: 

 предизвикување поголема материјална штета ако била предизвикана намерно 

или со големо невнимание; 

 позајмување пари и меѓусебно задолжување во лихварска камата; 

 присилување, врење  на психички или физички облик на притисок над други 

осудени лица и потикнување кон тоа; 
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 повторување на полесни дисциплински повредни  итн.  

За сторена дисциплинка повреда на осудените лица можат да им се изречат 

следниве дисциплински мерки: 

 опомена; 

 јавна опомена, одземање на надоместокот 20%; 

 ограничување на доделување на погодности до 3 (три) месеци и 

 упатување во самица од 3 до 15 дена со или без право на работа. 

За сторена потешка дисциплинска повреда која претставува казнено дело 

според Кривичниот законик на Република Македонија, на осуденото лице може да му 

се изреше парична казна или казна затвор во траење од 1 (една) година, а може и 

упатување во самица во рок од 30 (триесет) дена. 

10. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 

Претставува одговорност за штета која ја предизвикало осуденото лице во своја 

вина и истото според Законот за извршување на санкции е одговорно за штетата што ја 

предизвикало намерно или со крајно невнимание и истото треба да ја надомест, а ако 

не го направи тоа или одбие да ја исплати штетата, установата може своето побарување 

да го оствари со тужба пред надлежниот суд.  

Против решението за изречената дисциплинска казна, какои со решението со 

кое е утврдено надоместувањето на штетата, осуденото лице има право нажалба во рок 

од 3 (три) дена до директорот на Управата за извршување на санкции. Постапката по 

жалба е итна и не го задржува извршувањето на решението.  

Во пракса во казнено поправните установи се случива осудените лица да не се 

вратат на време во установата од дозволениот излез надвор, а тоа претставува повреда 

на редот и дисциплината, и во тој случај директорот на установата е должен ако 

осуденото лице не се врати во рок од 24 часа да издаде наредба за распишување на 

потерница. Излезот надвор не се засметува во времето  на издржувањето на казната. 

Спрема осудените лица  можат да се употребат средства заприсилба или огнено 

оружје во онаа мера  и кога тоа е неопходно да се спречи бегство од установата и 

бегство при спроведување, физички напад, нанесувањена повреда, самоповредување, 

причинување на материјална штета или совладување на отпор на осудени лица по 

повод на законита наредба на службено лице.  
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За осудените лица кои избегале од казнено поправната установа, директорот на 

установата и службата за обезбедување се должни да ги превземат сите со закон 

пропишани дејствија и постапки со цел да се фати осуденото лице и да се врати во 

установата. Припадникот на службата со судска одлука може  да влезе во дом на 

граѓанин или други простории и по потреба да изврши претрес заради пронаоѓање на 

осуденото лице, ако видел или добил информација дека осуденото лице се засолнило 

во домот или просторијата.  

11. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО – 

ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

Заради заштита на своите права, осудените лица во казнено поправните 

установи имаат право да бараат совети и различни информации во врска со нивните 

права од правните органи на установата, а тие се дожни да им ги дадат потребните 

совети и информации. За истата цел осудените лица имаат право да поднесуваат 

правни средства и други поднесоци до надлежните органи на Република Македонија 

како и до меѓународни тела кои се занимаваат со работи околу заштита на правата на 

осудените лица во казнено-поправните установи.   

12. ПРАВНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ ПОДНЕСОЦИ ОД СТРАНА НА 

ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ДО НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Правните средства и другите поднесоци, осудените лица можат да го поднесат 

усно или писмено. Осуденото лице кое е неписмено, правното средство или друг 

поднесок кој треба да се поднесе во писмена форма може да го даде и на записник во 

установата. 

Осудените лица до надлежните органи  на Република Македонија имаат право 

да поднесуваат жалби, претставки, усни и писмени поплаки и други поднесоци. На 

секое поднесено правно средство и друг поднесок, осудените лица имаат право на 

одговор. Тие имаат право на дискреција во поднесувањето на правните средства. 

Постапката за заштита на правата на осудените лица со употреба на правно средство е 

итна.  

Правните средства и другите поднесоци се упатуваат и одговорите на нив се 

добиваат преку установата. По приемот на правното средство и друг поднесок и на 

добиенот одговор на поднесеното правно средство на службеното лице на установата е 
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должно на обвивката да го констатира времето и датумот на приемот и веднаш да го 

упати на адресантот односно одговорот да му го даде на осуденото лице. 

Осудените лица имаат право на усна полака до директорот на установата или 

лице овластено од него за повреденото право или сторена друга неправилност. 

Осудените лица, исто така, имаат право и на писмена полака до директорот на 

установата во рок од 8 (осум) дена од денот на повредата на правото или од 

сознавањето дека неговото право е повредено. Неписмените лица имаат право на 

писмена поплака да ја поднесат на записник пред службено лице на установата 

овластено од директорот на установата.  

По приемот на поплаката директорот на установата е должен да ги испита 

наводите изнесени во неа и да донесе решение во рок од 8 дена од денот на приемот на 

полаката. Против решението на директорот на установата или доколку директорот не 

се произнесе во предвидениот рок, осуденото лице има право на жалба во рок од 8 дена 

до директорот на Управата за извршување на санкции. По приемот на жалбата 

директорот на Управата е должен да ги испита наводите  изнесени во неа и да донесе 

решение во рок од 15 дена од приемот на жалбата.Решението на директорот на 

Управата е конечно и осуденото лице има право на судска заштита. 

Осуденото лице има право на судска заштита и во случај да не добие одговор од 

Управата во рок од 15 дена од приемот на жалбата. Против решението на надлежниот 

суд за прекин на казната подолго од 30 дена, како и во други случаи определни во 

закон, осуденото лице и надлежниот лавен обвинител имаат право на жалба до 

повисокиот суд во рок од 3 дена од приемот на решението. По правило жалбата на 

осуденото лице не го одлага извршувањто на решението против кое е изјавена. 

 

13. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА СОРАБОТНИЦИТЕ НА ПРАВДАТА 

Под поимот соработник на правдата се подразбира лице кое против кое е 

поднесено обвинение или е осудено, а е припадник на криминална група, банда или 

друго криминално здружение или самото учествувало во извршување на кривично 

дело ако по откривањето се согласило да соработува и соработува со правосудните 

органи. 

Во Република Македонија овие лица уживаат посебна заштита утврдена со 

посебен акт донесен од Министерот за правда. Заштитата по правила опфаќа заштита 
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на идентитетот, лична заштита, промена на идентитетот, преместување во друга 

казнено-поправна установа и слично. 

Соработникот кој што издржува казна затвор во Република Македонија може да 

биде прифатен и осуден од друга држава согласно постапка утврдена со позитивните 

законски прописи и ратификуван меѓународен договор. 

14. ОТПУШТАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ОД ИЗДРЖУВАЊЕ НА 

КАЗНАТА 

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

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

отпуст или по одлука на директорот на установата за предвременото отпуштање од 

издржувањето на казната. 

14.1. Подготвување за отпуштање од издржување на казната 

Тек на подготовки за отпуштање. На отпуштањето  на осудените лица од 

издржување на казната му претстои подготовка. Подготовките за отпуштање на 

осудените од издржување на казната практично започнуваат  од почетокот на 

издржувањето на казната. Активностите со кои лицето се припремува да се отпушти од 

установата се применуваат 3 (три) месеци пред истекот на казната или пред денот кога 

се претпоставува дека ќе биде опуштено. На осуденото лице  може да му се дозволи  

додека е во времето на отпуштање, да излегува од установата заради барање работа и 

заради сместување. На два дена пред отпуштањето осуденото лице се ослободува од 

работа за да може да се подготви за излегување.  

Поготвување на заклучен извештај. Пред осуденото лице да биде отпуштено, 

службата за превоспитување спроведува анкета и подготвува заклучен извештај за 

извршената превоспитна програма со осуденото лице, како и за оцената за остварениот 

степен на ресоцијализација на осуденото лице. Заклучниот лист се внесува во личниот 

лист на осуденото лице.Заклучниот извештај се доставува до подрачната единица на 

Министерството за внатрешни работи и центарот за социјални работи според местото 

на живеалиштето односно престојувалиште на отпуштеното осудено лице, судијата за 

извршување на санкциите, а по потреба и до државните работи.  

Отпуштање на осудените лица. Пред да биде отпштено осуденото лице од 

издржувањето на казната затвор, го прегледува лекар кој треба да ја констатира 

неговата здраствена состојва, ако му се открие некоја болест, осуденото лице по 
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отпуштање од затворот, установата го испраќа до најблиската болница на лекување 

така то ако не може самото да плати за лекување, првиот месец тоа паѓа на товар на 

установата, а останатите месеци ќе се постапува според општите прописи. Исто така 

ако нема средства да плати превоз до неговото живеалште, тоа му го обезбедува 

установата. Непосредно пред излегувањето на слобода на осуденото лице му се даваат 

совети за живот на слобода од директорот или работникот што тој ќе го определи,му се 

даваат и личната карта и отпусната листа од установата (време на отпуштање и време и 

место каде треба да се јави на подрачниот орган за внатрешни работи). Ако лицето 

нема лична карта, отпусниот лист служи како доказ за неговиот идентитет.   

Правни основи за отпуштање на осудените лица на казната според Законот за 

извршување на санкциите се следниве: 

 Издржана казна - осуденото лице се отпушта од издржувањето на казната во 

денот и часот кога истата му истекува, а ако паѓа во неработен ден, се отпушта 

на денот кој му претходи на тој ден. 

 Простување на казната - осуденото лице се отпушта од издржувањето на 

казната од установата во денот кога со акт на амнестија или помилување 

донесен од страна на надлежен орган се ослободува од натамоно издржување на 

казната затвор. 

 Условен отпуст - Осуденото лице се отпушта од издржувањето на казната во 

денот кога со решение за условен отпуст е определено отпуштањето.  

Условниот отпуст претставува посебен институт регулиран со КЗМ со кој треба 

да се отстранат негативностите од непотребното здружување  во затворската 

установа, тогаш кога ќе се утврди дека издржувањето на казната може и е 

поцелисходно да се доврши надвор од казнено-поправната установа. Всушност 

претставува извесна модификација на начинот на извршување на дел од казната 

затвор, зошто нејзиното извршување на овој начин не се прекинува туку само се 

менува начинот на нејзиното извршување. Наместо во затворена средина, 

осуденото лице може да ја издржува казната на отворено  т.е се враќа во 

средината која треба да го прифати по издржувањето на казната , но сеуште е 

под надзор од надлежните органи и ја издржува казната. Тоа не претставува 

никакво простување на казната или слично туку само се менува начинот на 

којшто казната се извршува. Условниот отпуст може да се отповика ако 

осуденото лице стори ново казнено дело додека е на условен отпуст за сторено 

казно дело на кое му се препишува казна затвор или малолетнички затвор или за 
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неисполнување на обврските кои се утврдени со Закон. Условниот отпуст 

преставува извесен с тиму, награда и привилегија за доброто однесување и 

почитување на правилата  само тогаш кога ќе се исполнат формално-правните 

услови предвидени во КЗМ.  Така што Условно осудениот неможе да се 

отпушти пред да помине половина од времето на издржувањето на казната 

затвор, по исклучок осуденото лице може да се отпушти и по издржана една 

третина од казната по услови предвидени во КЗМ и ако посебните околности 

покажуваат дека целта со казнувањето е постигната. Осудениот на казна 

доживотен затвор неможе да се отпушти пред да изджи најмалку 15 години. 

Малолетно лице може условно да се отпушти ако издржало една третина од 

казната малолетнички затвор и ако се исполнети посебните законски услови кои 

тоа го прават да биде оправдано. Постапката за отпуштање по основ на условен 

отпуст се поведува по повод поднесена молба од страна на овластено лице или 

по предлог на директорот на казнено-поправната установа, а под услови 

предвидени во закон, молба можат да поднесат и осуденото лице или негов 

брачен другар, роднина по крв по права линија, посвоител, посвоител, брат, 

сестра и хранител. Предлогот на директорот го предлага  и го образложува  

преставник на установата во која осуденото лице ја издржува казната. Молбата 

т.е предлогот за условниот отпуст може да се поднесе во рок од 6 месеци за 

казна затвор од една година односно 3 месеци за казна затвор под една година 

од правосилното решение со кое е одбиено претходната молба на осуденото 

лице т.е предлогот на директорот на установата.  Решението со кое судот 

одлучува за исловен отпуст му се доставува на осуденото лице, на член на 

семејството кој поднесол молба, казнено-поправната установа, надлежен јавен 

обвинител и МВР според местото на живеалиште на осуденото лице ако 

одлуката е позитивна. Судот може да му одреди и заштите надзор како помош 

на осуденото лице кое се наоѓа на условен отпуст. Против решението по 

молбата или предлогот за условен отпуст, осуденото лице и надлежниот јавен 

обвинител имаат право на жалба во рок од 8 дена до повисокиот суд. 

 Отпуштање по одлука на директорот на установата -  тоа може да го направи 

пред истекот на казната најмногу 30 дена, ако осуденото лице издржало 

најмалку три четвртини од казната затвор и доколку осуденото лице не добило 

условен отпуст. Овие критериуми се утврдени со општ акт на директорот на 

Управата за извршување на санкции. 
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 Известување за смрт на осуденото лице -  ако осуденото лице почине додека е 

на издржување на казната затвор, установата е должна да го извести неговото 

семејство, судијата за извршување санкции, управата за извршување на санкции 

и матичарот во седиштето на установата, а по потреба и др. државни органи. 

Телото на починатото осудено лице го прегледува лекар, а ако се утврди дека се 

работи за насилна смрт се врши обдукција врз телото и се постапува според 

Законот за кривична постапка и меѓународните документи од оваа област.  

Посмртните останки се даваат на неговот семејство кои ако не го прифатат, 

лицето се погребува на месните гробишта на трошок на установата.  

 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

Целта на извршувањето на казната затвор е оспосособување на осудените лица 

да се вклучат во општеството со најдобри изгледи за самостоен живот во согласност со 

закон. Заради постигнување на целта на извршувањето на казната затвор кај осудените 

лица да се развие чуството на одговорност и да се потикнуваат да го прифатат и 

активно да учествуваат во третманот за време на извршувањето на казната, мотивиран 

и насочен кон превоспитување и развивање на позитивните карактерни особини и 

способности што го забрзува успешното враќање во општеството, односно нивната 

ресоцијализација. 

Членот 3 од ЗИС предвидува дека лицата спрема кои се извршуваат санкциите 

се лишуваат или ограничуваат во правата само во границите неопходни за остварување 

на целта на санкцијата, а врз основа на закон. 

При извршувањето на казната затвор мора да се заштити психофизичкиот и 

моралниот интегритет на осуденото лице и да се почитува неговата личност и 

достоинство, во согласност со основните начела кои се пропишани согласно законот, 

што значи дека се забранува секакво нечовечко постапување кое може да се примени 

спрема осуденото лице (на пример: мачење, понижување итн). Имено, членот 6 од ЗИС 

предвидува дека со лицата спрема кои се извршуваат санкциите се постапува човечно, 

со почитување на човековата личност и достоинство, зачувување на нивното телесно и 

душевно здравје, водејќи притоа сметка за остварување на целите на одделни санкции. 
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Во членот 5 од ЗИС, согласно начелото на индивидуализација на казната, пропишано е 

дека со лицата спрема кои се извршуваат санкциите се постапува на начин кој во 

најголема можна мера одговара на нивната личност. 

Анализирајќи ги претходно изнесените ставови, размислувања и нормативно – 

правната поставеност на законските одредби, сметам дека македонскиот ЗИС е 

современ закон, хармонизиран со истоветните одредби од правото на Европската 

Унија. Останува на правните практичари доследно да ги почитуваат законските 

одредби и со самото тоа да придонесуваат во изградбата и развојот на македонскиот 

правен систем.  
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