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ГЛАВА ПРВА 
МЕТОДОЛОШКО - ХИПОТЕТСКА РАМКА 

 

Вовед 
 

На Факултетот за Безбедност во Скопје е формиран 

научноистражувачки тим со задача да организира теренско 

истражување за „Положба на осудените лица во пенитенцијарните 

установи во Македонија“. Тимот го сочинуваат проф. д-р Цане 

Мојаноски, проф. д-р Оливер Бачановиќ, вон проф. д-р Искра 

Аќимовска – Малетиќ, доц. д-р Драгана Батиќ, доц. д-р Весна 

Стефановска, доц. д-р Марија Миленковска и асс. м-р Ице Илијевски.  

Научноистражувачкиот тим на Наставно - научниот совет на 

Факултетот му достави проект кој беше разгледан и усвоен на 

седницата одржана на ден од 27.03.2012 година. Понудениот проект на 

научноистражувачкиот тим беше прифатен и конституиран е 

научноистражувачкиот тим во споменатиот состав. 

 

Со донесувањето на Законот за извршување на санкциите
1
 во 

2006 година и измените во 2010 и 2013 година
2
 е извршена реформа во 

македонскиот пенитенцијарен систем. Законот претставува позитивен 

чекор напред во однос на имплементација на европските стандарди во 

овој дел во Република Македонија и остварување на човековите права 

на осудените лица. Законот за извршување на санкциите воспоставува 

стручно-инструкторски и судски надзор над извршувањето на казната 

затвор, односно над работата на казненопоправните установи (КПУ) и 

воспитно- поправните установи (ВПУ). Истовремено, тој ја уредува 

организацијата и финансирањето на КПУ и ВПУ, положбата на 

осудените лица, постапувањето при извршување на санкцијата затвор, 

како и одржувањето на редот и дисциплината, на начин што дава 

солидна основа за успешна ресоцијализација на осудените лица. 

Законот бара со осудените лица да се постапува човечно, со 

почитување на човековата личност и достоинство, зачувување на 

нивното душевно и телесно здравје, водејќи притоа сметка за 

остварување на целите на одделните санкции.
3
 При извршување на 

казната затвор на осудените лица им се гарантира заштита на 

                                                 
1
 Службен весник на РМ бр. 2/2006 

2
 Закон за измена и дополнување на Законот за извршување на санкции на РМ бр. 

57/2010. 
3
 Член 6 од Законот за извршување на санкции (Сл.весник на РМ, бр. 2 /2006; 

57/2010).  
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психофизичкиот и моралниот интегритет и правото на лична сигурност, 

и се забранува секој облик на мачење, нечовечно или понижувачко 

однесување или казнување. Измените, пак, на Законот за извршување 

на санкциите од 2010 година воспоставија (формално-правно) основа за 

зајакнување на капацитетот на затворскиот персонал, меѓу другото, и 

преку воведување на задолжителни обуки и проверка на знаењата, како 

и зајакнување на надзорот врз работата на казнено-поправните 

установи.  

Врз основа на Законот за извршување на санкциите беа усвоени 

низа подзаконски акти во насока на прецизирање на материјата. Исто 

така, за одбележување е фактот дека Владата на РМ во 2010 година ја 

усвои Стратегијата за ресоцијализација и социјална адаптација на 

осудени лица кои издржуваат казна затвор (2010-2012). Основна цел на 

Стретегијата е подобрување на системот за ресоцијализација и 

социјална адаптација во Република Македонија, со преземање на 

системски мерки и активности во областа на едукацијата, 

меѓусекторската соработка и следење за подобрување на пеналниот и 

постпеналниот третман, за што е изработен и Акционен план за нејзина 

имплементација. Во таа смисла се покренати активности за изработка 

на Стандардни оперативни процедури, извршени се промени на 

содржината на стручното досие и се изработени Упатство за 

постапување на осудени лица при прием; Стандардизиран образец - 

план на казна; Стандардизирани обрасци за проценка на ризикот на 

осудените лица. 

На работата на приемното одделение и планирањето на 

третманот дадена е нова квалитетна димензија со вклучувањето на 

активностите што се однесуваат на проценката на ризик на 

осудените лица и изготвувањето на Планот на казната. Проценката 

на ризик е нов инструмент, кој на различните професионални 

профили од стручниот тим во приемното одделение, може да им 

помогне, врз основа на различни квалитативни и квантитативни 

параметри, да извршат прогноза на ризикот. Соодветно на добиените 

показатели, може да се планира индивидуален третман што вклучува 

редовни и специфични програми. За потребата од имплементација на 

инструментот за проценка на ризик се изработи Прирачник за 

употреба на инструментот за проценка на ризик со кој се 

обезбедува правилна примена на овој инструмент. Документот е 

наменет за лицата од стручните тимови во приемните одделенија во 

установите чија задача е да ја вршат проценката на ризикот и 

потребите на осудените лица. 

КПУ и ВПУ во Република Македонија, исто така, се соочуваат и 

со недоволна и несоодветна кадровска екипираност. Затворскиот кадар 
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сѐ уште не е систематски обучуван, капацитетот на затворската 

инспекција е незадоволителен, а механизмот за спречување на 

злоставувањето и корупцијата во затворите е слаб.
4
 КПТ ги критикува 

македонските власти дека не преземаат соодветни активности во насока 

на развој на затворската администрација врз професионални 

квалификации, и бара да се развие систем на професионална кариера.
5
 

Во овој дел посебно се значајни сознанијата од извршената анализа за 

степенот на знаење за законската регулатива и стручното знаење на 

вработените во секторот за ресоцијализација во казнено-поправните и 

воспитно-поправните установи во Република Македонија. Тие 

упатуваат на тоа дека речиси половината од вкупниот број вработени 

лица од овој сектор имаат ниско ниво на знаење (46,1%). Ваквата 

состојба упатува на потребата од почетни обуки на половината од 

вработените во секторот за ресоцијализација во постојните казнено-

поправни и воспитно-поправни установи. Исто така, истражувањата 

укажале дека 35,4% од вработените имале потреба од обуки за 

напредно ниво на знаења. 

Во однос на степенот на познавање на законската регулатива и 

стручното знаење на вработените во секторот за обезбедување во 

казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република 

Македонија, укажува дека поголемиот број од вработените (46,2%) 

располагаат со средно ниво на знаење, што значи дека и за оваа група е 

неопходно организирање обуки со што ќе им се овозможи 

постигнување на високо ниво на знаење. Констатирано е дека 

вработените од тој сектор (30,4%) располагаат со ниско ниво на знаење, 

така што се неопходни обуки што ќе им овозможат да стигнат до 

повисоко, или до средно ниво на знаење. 

И нивото на знаење на вработените во секторот за здравствена 

заштита во казнено-поправните и воспитно-поправните установи во 

Република Македонија покажува дека повеќето од половина (52,2%) од 

вкупно вработените во овој сектор поседуваат ниско ниво на знаење за 

законската регулатива, а 39,1% поседуваат средно ниво на знаење. 

Слични се состојбите со степенот на знаење на вработените во 

стопанско-инструкторскиот сектор во казнено-поправните и воспитно- 

поправните установи во Република Македонија. Имено, според 

стручните анализи на Управата, во овој сектор најголемиот процент 

(70%) на вработени располагаат со ниско ниво на знаење. Според 

проценките неопходно е да се организираат активности со цел 

                                                 
4
 Извештај на ЕК за напредокот на РМ за 2010, ноември, 2010, стр. 16.  

5
 (CPT, (2012), Report to the Government of the Republic of Macedonia on the visit to 

Republic of Macedonia carried out by CPT from 21 September to 1 October 2010, CPT/Inf 

(2012) 4) р. 29; 
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достигнување на средно ниво на знаење.  

Од анализата на резултатите од спроведеното тестирање по 

установи и од анализата на проверката на знаење на вработените по 

сектори во пенитенцијарниот систем во Република Македонија 

генерално може да се заклучи дека во постојните казнено-поправни и 

воспитно-поправни установи вработените немаат задоволително ниво 

на познавање на законската регулатива и стручно знаење. Тоа упатува 

на заклучок дека во сите установи е потребно да се организираат обуки 

на вработените чиешто ниво ќе зависи од идентификуваниот број на 

вработени и нивното расположливо знаење.
6
 

Ваквата состојба во македонските затвори сигурно дека 

предизвикува загриженост, како кај надлежните институции така и кај 

пошироката јавност. Формалниот фактор ја детерминира положбата на 

осудените лица и има големо влијание врз процесот на 

ресоцијализација. Состојбата во пенитенцијарните установи е 

комплексен проблем кој нужно бара научна опсервација. Единствено 

објективна научна анализа може да даде соодветен одговор во кои 

насоки треба да дејствуваат државните институции со цел подобрување 

на положбата на осудените лица.  

1. Теоретско определување на предметот на истражување  
 

 Улогата на формалниот систем во процесот на 

ресоцијализација има уште поголемо значење од причина што тој ги 

диктира правилата на однесување во установата. Бидејќи формалниот 

систем го сочинува самата установа, нејзината нормативна уреденост и 

затворскиот персонал, посебно се елаборирани тие елементи. Тие ја 

детерминираат положбата на осудените лица која се остварува преку 

комплексот права, обврски и погодности што им припаѓаат во текот на 

издржувањето на казната. 

 Наведеното укажува на неопходноста од посветување посебно 

внимание на стручната оспособеност и понатамошната наобразба на 

затворскиот персонал. На секој затвор му е неопходен персонал со 

високи перформанси, бидејќи како што е наведено во правилото 46 (1) 

од Стандардните минимални правила: „управата на институцијата 

зависи од неговиот интегритет, човечност, професионални можности 

и лична соодветност за работата”. Добриот персонал треба да сфати 

дека во интерес на безбедноста е да ги одржува позитивните односи со 

осудените лица и да ги охрабри да прифатат толерантен став во 

                                                 
6
 Анализа на резултатите од проверка на знаењата на вработените во казнено-

поправните и воспитно-поправните установи; Министерство за правда; Управа за 

извршување на санкциите, Скопје, 2011 година; 
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меѓусебните односи. Аспектите како што се нормални животни услови 

и позитивна затворска политика се суштествени не само за осудените 

лица, туку и за персоналот, бидејќи тие се во постојана меѓусебна 

зависност. Поради тоа, при изборот на затворски службеници треба да 

се задоволуваат високи барања, бидејќи правилно селектираниот 

персонал е една од претпоставките за успешно спроведување на 

третманот, а со тоа и правилна ресоцијализација на осудените лица. Тоа 

би значело дека пред приемот на службата, членовите на персоналот 

треба да посетуваат општ и посебен курс и да положат теоретски и 

практичен испит (правило 47/2 од Стандардните минимални правила). 

Затоа, во повеќето држави во светот постојат посебни центри за 

едукација на затворскиот персонал, кои нудат практична и теоретска 

обука за работа со осудени лица. Секој службеник пред да стапи на 

своето работно место, за да се стекне со соодветно образование, мора да 

помине тренинг курсеви од областа на пенологијата. Според тоа, 

екипираноста, стручните квалификации, посебните знаења од областа 

на пенологијата на затворскиот персонал исто така ќе бидат предмет на 

обработка, со цел да се согледа дали затворскиот персонал и 

превоспитна служба се соодветно екипирани и остручени за работа 

со осудени лица и како таквиот начин на работа влијае врз нивната 

ефикасност и врз нивниот однос со осудените лица. 

Успешното организирање и ефективното и ефикасното 

реализирање на утврдените цели на организација од каков било вид e 

неможно без активното учество на определен број луѓе7. Станува збор за 

учеството на сите членови на една организација. Исто така, секоја 

организација има задача да ги презема сите активности што водат да ги 

оспособува вработените, да ги задржи и да ги користи ефективно и 

ефикасно. Затоа, организациските оддели во организациите имаат 

задача да работат на остварувањето на главните цели што треба да се 

постигнат во име на организацијата. Темелите на сите активности се 

претставени како цели кои се однесуваат на: а) вработените, б) 

работата, в) менаџментот и г) административни цели. 

Затоа, основна задача е да се екипира организацијата со 

соодветни, стручни и компетентни луѓе. „Таквата активност 

подразбира утврдување на организациска структура, утврдување на 

видови договори според кои ќе работат различни групи вработени, 

избор и развој на лица кои треба да ја извршат својата улога: вистински 

луѓе со вистински способности кои ќе пружаат услуги тогаш кога ѝ се 

                                                 
7
 Добри Петровски: Менаџмент на човечки ресурси; Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, Битола, стр.43;  
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потребни на организацијата“
8
.  

За успешно извршување на задачите, неопходно е поединците да 

бидат што повеќе мотивирани и посветени на работата, со цел да се 

максимализира нивната работа и нивната улога. Затоа, се смета дека од 

особено значење се системите за наградување. Во државните органи и 

организациите финансирани од буџетот, најчесто тоа прашање е 

решено со системот на плати и бонуси што се остваруваат врз основа 

на положбата или специфичните задачи што се остваруваат. За да се 

постигнат задачите предвидени со нормативните акти, се преземаат 

постапки за дисциплинирање на вработените со стандардите на 

работата. Исто така, треба да се следат и поттикнуваат иницијативите 

на вработените што се во функција на подигање на нивото за 

посветеност и во развојот на работата и извршувањето на задачите.  

Успешното функционирање на пентенцијарните установи е 

зависно од менаџментот, посебно неговата ефективност. Затоа е 

потребен континуиран процес од иновации, јакнење на одговорноста, 

јакнење на културолошките специфичности и градење клима на односи 

согласно организациските норми. Клучните активности подразбираат 

вклучување на поединците кои поседуваат способности и знаења, 

умеења и да се носители на процесот развој и промени во 

организацијата. Затоа, од особено значење е навременото и ефективно 

вклучување на вработените во овој процес. 

За современото работно опкружување во установите подеднакво 

важно е постигнувањето и на целите, пред сè, на можноста да се 

партиципира во доброто водење на организацијата и остварувањето на 

функцијата на установата. Тоа подразбира дека за секој вработен 

прецизно и јасно се бележат податоци за достигнувањата во работата, 

резултатите од обуките, роковите и условите за вработување, како и 

други информации поврзани со извршувањето на задачите. 

Извршувањето на задачите има и правен аспект - административни 

активности, кои се утврдени со законски или друг нормативен акт. Кај 

нас, во употреба се поимите јавна и државна администрација. 

Опфатот на јавната и државната администрација е различен во 

зависност од историјата на државата, уставните одредби, закон-

ската регулатива, администрaтивната и воопшто традицијата во 

пооделни земји. Поимот јавна администрација е секако поширок 

од поимот државна администрација, како централно јадро на јавна-

та администрација. 

Кога се зборува за дефинирање на државната служба постојат 

                                                 
8
 Ibidem.... стр.44;  
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два концепти: а) широк и б) ограничен
9
. 

Според широкиот концепт, за јавни службеници се сметаат 

сите, односно најголем број од вработените во државната служба. 

Овој концепт подразбира дека секој јавен службеник е дел од 

извршната машинерија на државата. Тоа значи дека секој јавен 

службеник има статус на државен службеник. 

Ограничениот концепт подразбира дека во државната 

администрација може да се смета само тоа што претставува јадро, 

односно службениците што вршат работи непосредно поврзани со 

функциите на државата. Искуствата укажуваат на тоа дека земјите 

што го практикуваат ограничениот концепт за дефинирање на 

државната служба, со овој поим се опфаќаат само дел од 

вработените во јавната администрација што имаат статус на 

државни службеници. Според тоа, јавната администрација ја 

сочинуваат лица што вршат определена професија во јавниот 

сектор, односно во рамките на јавните служби, пред сѐ оние кои се 

финансирани од буџетот на државата. 

Познати се два система или модели на државна служба: а) 

систем на кариера и б) систем на работни места. 

Системот на кариера (преовладува во земјите - членки на ЕУ) се 

темели на неколку основни елементи: а) доживотно вработување во 

раната младост со перспектива за градење кариера во рамките на 

јавната администарција, б) хиерархиско напредување со 

последователни фази и со услови за напредување утврдени со правила и 

прописи10. 

Во системот на работни места државните службеници се 

вработуваат заради извршување на определена работа на конкретно 

работно место и звање и притоа не им се гарантира правото на кариера 

во службата. Во овој систем службата е поделена на голем број работни 

места11. 

Основен критериум по кој се разликуваат овие два система е 

начинот на пополнување на работните места - влез во службата на сите 

работни места и звања и за лица надвор од ситемот или повисоките 

места се „резервирани” за постојните кадри во рамките на државната 

служба. 

                                                 
9 Gareth R. Jones, Jennifer M. George: Современ менаџмент; Глобални комуникации, 

Скопје 2009, стр480; 
10

 Marijana Simić, Katarina Simić, Miloš Mojsilović,Vukašin Sarajlić, Miloš Hrnjaz: 

Efiaksan opštinski menadžer, CeSID, Beograd, 2007, стр. 68; 
11

 Ранко Лојић, Живко Кулић: Менаџмент људских ресурса, Војноиздавачки завод, 

Београд, 2009, стр. 65; Бобек Шуклев: Менаџмент; Економски факултет, Скопје 2009, 

стр. 291-293; 
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Оттука, во системот на кариера, државните службеници 

влегуваат во системот на најниски работни места, соодветно на 

образованието, а понатаму напредувааат во хиерархијата по 

автоматизам. Овој систем ја исклучува можноста за влез во службата на 

средината или повисоко во хиерархиската скала
12

. 

За разлика од системот на кариера, системот на работни места е 

поотворен систем и обезбедува поголема конкурентност во 

пополнувањето на сите работни места и е отворен за прием на лица кои 

се надвор од администрацијата, но притоа ги поседуваат потребните 

способности и квалификации за компетентно вршење на работите. 

Системот на државна служба е утврден со Законот за државни 

службеници и со Законот за извршување санкции, како и со другите 

нормативни акти што ги регулираат специфичните дејности поврзани 

со здравствените, психолошките и други дејности неопходни за 

извршувањето на задачите во затворските установи. Се смета дека 

развојот на човечките капацитети во установите, како и во секоја друга 

организација e условен од два доминантни природни чинитела: прво, 

интерните промени кај поединците кои спонтано се случуваат како 

искуствено учење кое го зголемува работниот и креативниот капацитет 

на секој поединец и второ, екстерните промени кои бараат поефектно и 

поефикасно задоволување на барањата на потребите на осудените 

лица
13

. 

За остварување на поставените цели неопходно е:  

а) работно да се воведуваат новопримени кадри во социјализа-

ција и содржинска финализација на конкретните работни функции 

(приправнички стаж);  

б) перманентна обука за задоволување на промените во теков-

ното работење;  

в) обука и развој и на менаџерските кадри и  

г) кариерен развој на секој вработен. 

Активирањето на човечките ресурси e тековна работна обврска 

на секој надзорник, шеф, раководител во организациона единица или 

служба. Бидејќи од актуелното остварување на партнерскиот однос 

работа - човек, зависи трансформацијата на потенцијалот на секој 

извршител во потребна и соодветна акција. Имено, на ова ниво се 

случува ефектуирањето на организацискиот потенцијал на секоја 

деловна заедница, кое e определено со следниве четири детерминанти: 

                                                 
12

 Ли Кајевски, Лери П. Рицман, Маној К. Малхорта: Менаџмент наоперации – 

процеси и синџири; Арс Ламина, Скопје, 2009, стр. 273, 
13

 Vidoje Stefanović, Drago Cvijanović, Boško Vojnović: Lavirinti menadžmenta; Institut 

za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2012, стр. 198-199; 
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потврденото мајсторско искуство, индивидуалното учење, вербалната 

убеденост и психолошката и социјалната возбуденост
14

. 

Практиката на човечките потенцијали во нејзината еволуција и 

тековна состојба познава два основни, агрегатни начини за нивно 

активирање: принудата и мотивацијата. Тие се јавуваат како: а) 

обликување на работата како начин на обезбедување задоволство од 

работата, б) мотивациони стратегии за тековно активирање, в) 

проценување на учинокот на секој извршител заради давање соодветен 

повратен ефект (едукативен, стимулативен, корективен)
15

.  

Клучна карактеристика во грижата за државниот службеник е 

воведувањето и развивањето на системот на наградување по заслуги за 

што е неопходно утврдување на мерливи индикатори на ефективноста 

на државниот службеник во определен временски период, како и 

создавање рамноправни услови за сите вработени да ги постигнат тие 

стандарди што претставува појдовна основа за промоција на државниот 

службеник во повиск ранг и основа за неговото наградување во 

определен период. На тој начин e определен и начинот на 

операционализација на моделот на праведност преку степенот на 

образование, искуство и тековно ангажирање, за што организацијата му 

обезбедува плата, други бенефиции и работни услови. Во 

операционализацијата на човечките потенцијали од значење се 

определен број функции како што се: а) компензациите на вработените 

(плати, бенефиции, додатоци, работни услови), б) дисциплинирањето и 

советувањето на оние кои субстандардно ги извршуваат работните 

обврски или намерно го нарушуваат работниот процес, в) регулирањето 

на односите во трудот (синдикално организирање) и г) заштита при 

работа и други мерки на поддршка на вработените
16

. 

Во современите услови, се практикува компензациите и 

бенефициите на вработените да се определуваат и да се обезбедуваат од 

централно ниво, со мошне мал простор за делување на установите на 

нивниот менаџмент. Дисциплинирањето и советувањето на вработените 

не претставува значајна субфункција на посебна грижа на затворките 

установи. Односите во трудот се регулирани со законски и подзаконски 

акти и колективен договор, но значителен дел од неговите одредби само 

                                                 
14

 Branislav Cukić: Integrativni menadžment ljudskih resursa, Izdavacki centar za 

industrijski menadžment plus; Kruševac, 2004; стр. 59-61; 
15

 Студија за квантитативните и квалитативните карактеристики на човечките ресурси 

во единиците на локалната самоуправа, Скопје, 2004, стр.21; 

www.logincee.org/file/8359/library [пристапено на 11.09.2011]; 
16

 Стандарди за управување со човечки ресурси (второ ревидирано изданиe); 

Министерство за информатичко општество и администрација во соработка со Центар 

за управување со промени; Скопје, 2014, стр. 115-116; 
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делумно се остваруваат. Заштитата при работа заради релативно 

поволните работни услови, не претставува подрачје кое има некое 

позначајно влијание во третманот на човечките ресурси во овој вид 

установи. 

Оттаму во истражувањето активноста е насочена кон:  

 

 Правната анализа на актуелната нормативна рамка која се однесува 

на вработените во казнено-поправните установи, нивните 

надлежности при вршењето на инспекцискиот надзор и 

истражување на нивната перцепцијата за одредени прашања со цел 

да се согледаат евентуалните слабости при вршењето на нивните 

работни обврски. 

 

 Обемот и облиците на виктимизираноста и неговите последици за 

персоналот, виктимолошките аспекти на употребата на средствата 

на присилба и на последиците кои произлегле за персоналот, како и 

на причините за нивната употреба.  

 

 Задоволство од работата на затворските службеници и стресот на 

кој се изложени, реакции на стрес како и начините на соочување со 

стресот, со цел да се утврдат факторите што влијаат на појавата на 

стресот кај вработените во затворот, да се утврди дали постојат и во 

која мерка реакции на стрес (физички, психички и бихевиорални) и 

најчестите начини што ги користат вработените за справување со 

стресот. 

2.Просторно и временско определување на предметот на 
истражувањето  

 

Истражувањето се реализираше во пенитенцијарните установи 

во Република Македонија во 2012 година. 

 

3. Дисциплинарно определување на предметот на 
истражување 

 

Истражувањето е мултидисциплинарно и е дел на криминолош-

ките, пенолошките, виктимoлошките, криминалистичките, правните, 

психолошките и социолошките науки. 
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4. Цели на истражувањето 

4.1. Научни цели на истражувањето 
 

Основна научна цел на истражувањето е да се изврши научна 

дескрипција и анализа на улогата на формалниот систем во извршување 

на казната затвор во пенитенцијарните установи во Република 

Македонија, посебно на состојбата и карактеристиките на затворските 

установи, изложеноста на стресот на вработените во казнено-

поправните установи и режимот кој владее во нив. 

Истражувањето на состојбите и положбата на вработените во 

пенитенцијарните установи имаше за цел да придонесе во напорите на 

науката да ги зголеми научните сознанија и да придонесе во градењето 

на теориските сознанија, како и во нудењето на решенија што ќе водат 

кон унапредување на практиката.  

4.2. Посебни цели  
  

Посебните цели на истражувањето се фокусирани на тоа да 

се согледа и опише: 

1. ставот на персоналот во КПУ за односот со осудените лица, 

како и за влијанието на погодностите врз процесот на 

ресоцијализација. 

2. видот и односите меѓу вработените во однос на извршувањето 

на задачите, мотивацијата и квалитетот на извршувањето на 

задачите  

3. нивното задоволство од работата и стресот на кој се изложени, 

реакции на стрес, како и начините на соочување со стресот. 

 

Практична цел на истражувањето беше да придонесе за 

унапредување на практиката и подобрувањето на условите и положбата 

на затворените лица во пенитенцијарните установи во Република 

Македонија.  

5. Хипотези на истражувањето 

5.1. Генерална хипотеза  
 

Внатрешните односи и процеси кај затворскиот персонал се 

детерминирани од состојбите во формалниот и неформалниот 

затворски систем. Состојбата во македонските затвори влијае врз 

процесот на ресоцијализација на осудените лица, врз нивната 

психосоцијалната состојба и придонесува за појава на виктимизација.  
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Во истражувањето се појде од претпоставката дека кадровските 

состојби во пенитенцијарните установи во Република Македонија се 

уредени со закон и други нормативни акти што обезбедува услови за 

постојана грижа и развој на персоналот во установите. Дефинираните 

односи, обезбедените материјални и технички предуслови создаваат 

можности за несметано одвивање на основната функција на 

вработеницте во пенитенцијарните установи, како во однос на 

задоволувањето на нормативите и стандардите за работа со осудените 

лица, така и во почитувањето на нивните слободи и права. 

Сложеноста на организационата поставеност на 

пенитенцијарните установи, особено специфичноста на задачите 

претпочита и определен број вработени со различни занимања и 

положби во процесот на остварувањето на задачите. Нормативните 

решенија од областа на пенитенцијарните установи условува во нив да 

работат работници со различни работни положби и статуси и задачите 

да ги остваруваат континуирано. Таквата положба може да придонесува 

да се јавуваат определен број кризни состојби и односи манифестирани 

со сложени односи во кои доминираат нетрпеливоста, конфликтот и 

стравот. Сложените односи влијаат на тоа да се појавуваат 

недоразбирања, конфликти и специфични состојби на виктимизирање 

на персоналот, како и појави на мобинг или друг облик на насилство. 

Претпоставуваме дека во односите во установите како резултат на 

преземените облици на развој на човечките ресурси се применуваат 

облици на развивање и подобрување на организациската клима, на 

афирмирање на тимската работа и на афирмацијата на вредностите што 

водат кон подобра интеграција на поединците во организација. 

6. Начин на истражување 

6.1. Применети методи, постапки, техники и инструменти 
 

За реализација на истражувањето се применети методи, 

постапки, техники и инструменти со чија помош се побараа одговори 

на поставените хипотези. 

Во истражувањето се применети општите научни методи, како 

што се аналитичко - синтетичкиот, хипотетичко - дедуктивниот, 

аксиоматскиот и компаративниот метод. 

Од истражувачките постапки се применети испитувањето, 

набљудувањето и тестирањето. 

Од истражувачките техники применетa е анкетата. 

За ова истражување беа конструирани два анкетни прашалници 

кои во себе опфаќаат прашања поврзани со демографските, социјалните 
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и други карактеристики на испитаниците. Потоа беа вградени повеќе 

батерии на прашања и скали за мерење на ставовите. Анкетните 

листови беа непосредно пополнувани од испитаниците. 

Согласно ваквата сложена истражувачка постапка, применети се 

повеќе инструменти, меѓу кои: а) анкетен лист, кодекс на шифри, 

матрици, прегледи и други, што согласно барањата и утврдената 

индикаторска рамка создадоа услови за непосредно собирање на 

податоците
*
. 

Од инструментите беше подготвен анкетен лист за вработените 

во пенитенцијарните установи
17

. 

Во истражувањето за наши услови се адаптирани делови од 

прашалниците кои се користени во истражувањето на професионалниот 

стрес и справување кај ирските затворски чувари
18

. Делот од 

прашалникот кој ги опфаќа физичките, психичките и бихевиорални 

симптоми на стрес, е адаптиран од прашалникот на Cartwright и 

Cooper
19

. 

Тој претставува Ликертова скала со 5 понудени одговори од 

1(никогаш) до 5 (секогаш). Вториот дел од прашалникот кој нуди 8 

различни методи за справување со професионалниот стрес е адаптиран 

од скалата на Carver
20

.И тој претставува Ликертова скала со 5 понудени 

одговори од 1 (никогаш) до 5 (секогаш). 

Третиот дел од прашалникот е адаптиран од Work Positive 

Questinary
21

, а се однесува на организационите аспекти во затворските 

установи: организационите барања, контрола, поддршка, односи, улоги 

и промени. 

Организационите барања вклучуваат прашања како што е 

оптовареноста од работата, работните обрасци и работната средина. 

Контролата се однесува на тоа колку вработениот има слобода да 

работи како што мисли. Поддршката во себе го вклучува и тоа што 

вработениот го добива од установата, менаџментот и колегите. 

                                                 
*
 Проектот 

17
 Види: Цане Т. Мојаноски: Методологја на безбедносните науки - основи, Кнга I, 

Факултет за безбедност, Скопје, 2013, стр. 423-431;  
18

 Occupational Stress and Coping among Irish Prison Officers: An Exploratory 

Examination Sinead Regan MSc 

 http://greenhousepress.webs.com/PrisonOfficersOccupationaStress.pdf. 
19

 Cartwright, S. & Cooper, C.L. (1997) Managing Workplace Stress. London: Sage 

Publications. 
20

 Carver, C.S. (1997) You want to Measure Coping but Your Protocol’s Too Long: 

Consider the Brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine. 4(1), 92-100. 
21

 European Agency for Safety and Health at Work (2002) Systems and Programmes. 

How to Tackle Psychosocial Issues and Reduce Work-related Stress, viewed 15th June 

2007, osha.europa.eu/publications/reports/309/index.htm 
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Организационите односи се занимаваат со тоа дали луѓето ја разбираат 

својата улога во организацијата и дали организацијата може да биде 

сигурна дека личноста нема конфликт на улоги. 

Организационите промени се однесуваат на тоа во која мерка 

установата ги вклучува вработените во одредени промени. Додадени се 

и прашањата за напредокот во кариерата, за конфликтот помеѓу 

работата и семејството, како и за проценката на ризикот по сопствената 

безбедност. 

7. Примерок и структура на примерокот 

7.1. Некои карактеристики на примерокот за вработените во 
казнените установи 

 

Во казнено-поправните и воспитно-поправните установи во 

Република Македонија на 31.12.2012 година имало вкупно 747 

вработени, и тоа во секторот за обезбедување 527 лица и секторот за 

ресоцијализација 95 лица
**

. 

Ако се погледене бројот на вработените во казнено-поправните и 

воспитно-поправните установи, ќе се констатира дека најбројни со 

вработени се казнено-попоравните установи во Скопје, „Идризово“ со 

260 вработени и затворот „Скопје“ со 119 вработени. Тоа е така затоа 

што тоа е согласно капацитетот што го имаат.  
Графикн бр. 1 Бројот на вработени во казнено-поправните и воспитно-

поправните установи во Република Македонија со состојба на 31.12. 2012 

година: 

 
Извор: Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за состојбата и работењето на 

казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Македонија за 2012година; 

стр.19; 
Истражувачкиот тим се определи за повеќеетапен примерок за 

                                                 
**

 Автор: проф. д-р Цане Т. Мојаноски 
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персоналот во казнено-поправните установи во кои се спроведуваше 

истражувањето на осудените лица. Изборот на казнено-поправните 

установи беше поврзан со изборот на единиците во примерокот од 

истражувањето поврзано со „Ставовите на осудените лица во 

пенитенцијарните установи во Македонија“. Во овој избор 

дополнително беше вклучен и затворот „Скопје“, затоа што одзивот и 

бројот на пополнети анкетни прашалници во казнено-поправната 

установа „Идризово“ беше мал, односно не беше сразмерен на бројот на 

вработените во оваа установа. Затоа, истражувачкиот тим донесе 

одлука да се побара помош од вработените во затворот „Скопје“. 

Втората причина за определувањето на вработените во оваа установа 

беше и тоа што во неа работи определен и значаен дел од вработените 

од овој сектор. И трето затоа што тимот доби непосредна помош и 

поддршка од директорот на оваа установа. Изборот на вработените 

беше целосен, доколку за тоа доброволно се определи вработениот. 

Пополнувањето беше без присуство на анкетар или друго лице од 

истражувачкиот тим, што претпоставува дека испитаникот бил 

слободен во изразувањето на волјата по прашањата. Истражувачкиот 

тим нема информација дали имало случаи на сугерирање во 

пополнувањето на инстументите. Значи, во примерокот се вклучени 

само оние вработени кои доброволно го пополнија инструменот 

(анкетниот лист). 

 
Табела бр. 1 Вработени во установите во кои е извршено 

истражувањето 

Казнено-поправна 

установа 

Д
и

р
ек
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и
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д
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о
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ањ
а
 

С
ек

то
р

 
за

 

зд
р
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ств

е
н

а заш
ти

та
 

В
к
у

п
н

о
 

КПД Идризово 2 24 200 27 7 260 

КПД Штип 1 11 61 7 5 85 

КПД Струга 2 4 8 6 1 21 

Затвор Битола 2 12 26 10 2 52 

Затвор Струмица 1 5 15 7 0 28 

Затвор Тетово 2 14 18 7 1 42 

 

12 74 351 68 18 488 

Извор: Годишен извештај.... стр.19; 

 

При посетата на казнено-поправните установи, истражувачкиот 

тим, , (посебно во КПД „Идризово“) во сите од нив оставаше определен 

број анкетни листови со барање истите да се дистрибуираат на 

вработените за да ги пополнат. Дистрибуцијата беше посредувана, 
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затоа што станува збор за специфичен облик на организација, 

вработените се од повеќе сектори, работат во смени и не може се да 

организира некој облик на пополнување во група. Во реализацијата 

тимот се среќаваше со состојби во кои и покрај љубезниот однос на 

директорите на установите дистибуцијата одеше тешко, а повратокот и 

по неколкумесечно чекање беше минимален. Затоа беше побарана 

помош, што услови писмени интервенции од Управата за извршување 

на санкции. По неколку месечно чекање, во мај 2014 година беше 

донесена одлука истражувањето да се организира и во Затворот 

„Скопје“
*
. 

 

Истражувачкиот тим нема 

информација зошто 

анкетните листови од 

вработените од КПД „Штип“, 

и покрај бројните ветувања 

од претпоставените, не 

пристигнаа, како и тоа зошто 

е мал одзивот на вработените 

во КПУ „Идризово“. Овде 

треба да се укаже дека во сите институции истражувачкиот тим наиде 

на прием и на определена подготвеност на раководните тимови да 

помогнат во организацијата и реализацијата на истражувањата.  

 
Табела бр. 3 Испитаници според установата во која 

работат и половата припадност  

 
1. Пол 

Total 1 маж 2 жена 

Установа 1 КПД „Идризово“ 44 3 47 

2 Затвор „Скопје“ 59 11 70 

3 Затвор „Битола“ 14 14 28 

4 Затвор „Струга“ 4 5 9 

5 Затвор „Струмица“ 7 1 8 

6 Затвор „Тетово“ 22 4 26 

Total 150 38 188 

 

На крајот, истражувачкиот тим констатира дека анкетните 

листови ги пополниле 188 вработени. Забележливо е дека анкетниот 

лист (прашалникот) најслабо е прифатен во КПД „Идризово“, каде 32 

                                                 
* Истражувачкиот тим посебна благодарност за искажаната соработка упатува до вработените и 

директорите на установите во Идризово, Скопје, Битола, Струмица, Струга и Тетово.
 

Табела бр. 2 Испитаници според 

установата во која работат 

 f % 

КПД „Идризово“ 47 25,0 

Затвор „Скопје“ 70 37,2 

Затвор „Битола“ 28 14,9 

Затвор „Струга“ 9 4,8 

Затвор „Струмица“ 8 4,3 

Затвор „Тетово“ 26 13,8 

Total 188 100,0 
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или 12,31% од вработените ја прифатиле нашата иницијатива, а потоа 

следуваат затворите во Струмица и Струга.  

Со останатите казнено-поправни установи истражувачкиот тим 

немаше потешкотии и недоразбирања. Овде останува да се подвлече 

дека е за одбележување одност на вработените и раководниот тим на 

затворот „Скопје“, каде од од 119 вработени истиот го пополнија 62 или 

52,10%. 

Бидејќи не се реализира идејата на тимот да се анкетираат 

вработените во овие институции, приказот ќе се врши според тоа што е 

пристигнато до тимот.  

Испитаниците според половата припадност: од 188 испитаници 

двајца не одговориле на поставеното прашање, а од тие што одговориле 

мажи се 148 или 78,7%, односно жени се 38 или 20,2%. 

Ако се погледне структурата на вработените во казнено-

поправните и воспитно-поправните установи во Република Македонија, 

според образовната структура, тогаш дистрибуцијата изгледа вака: 

 
Табела бр. 4 и Графикн бр. 2  

Вработени во казнено-поправните установи во 2012 година 

возраст f % 

18-25  54 7,27 

26-35 231 31,09 

36-45 220 29,61 

46-55 200 26,92 

Над 55 38 5,11 

Вкупно 743 100 
 

 
Извор: Годишен извештај на Управата за извршување санкции за состојбата и 

работењето на казнено-поправните и воспитно-поправните установи во 

Република Македонија за 2012година; стр. 20; 
 

Според возраста, доминантни се вработените на возраст од 26 до 

35 години (31% од вкупниот број вработени), а значителна е и 

возрасната група на вработени од 36 до 45 години (30% од вкупниот 

број вработени). Ваквата тенденција ја следи и примерокот на 

истражувањето. 

Во примерокот дистрибуцијата на испитаниците според возраста 

изгледа вака: 

 

 

 

 

 

18-25 ; 

54 

26-35; 

231 
36-45; 

220 

46-55; 

200 

Над 55; 

38 
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Табела бр. 5 Испитаници според возраст 

 f % 

V
alid

 

од 18-25 години 13 6,9 

од 26-35 години 58 30,9 

од 36-45 години 51 27,1 

од 46-55 години 53 28,2 

над 55 години 6 3,2 

Total 181 96,3 

 Missing System 7 3,7 

Total 188 100,0 

 

Може да се констатира дека структурата на испитаниците 

според возраста ја следи структурата на вработените во казнено-

поправните и казнено-воспитните установи. 

 
Табела бр. 6 Испитаници според возраста и установата во која 

работат  

Назив на установата: 

Возраст во групи 

Total 

од 18-

25 

години 

од 26-

35 

години 

од 36-

45 

години 

од 46-

55 

години 

над 55 

години 

 КПД „Идризово“ 5 13 15 13 0 46 

Затвор „Скопје“ 2 29 21 11 2 65 

Затвор „Битола“ 2 7 5 12 1 27 

Затвор „Струга“ 0 0 4 3 2 9 

Затвор „Струмица“ 1 1 1 5 0 8 

Затвор „Тетово“ 3 8 5 9 1 26 

Total 13 58 51 53 6 181 

 

Според тоа, може да се констатира дека во примерокот се 

задржани карактеристиките на вработените според возраста. Таа 

соодветствува на структурата на вработените во институциите. 

Според образовната структура на вработените во овие установи 

најголемиот дел од вработените, 535 или 72,01% од вработени лица, (од 

кои најголемиот дел во секторите за обезбедување во установите) се со 

средно образование, а 178 или 23,96% вработени (од кои најголемиот 

дел во секторите за ресоцијализација) се со високо образование. 
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 Табела бр. 7 Структура на вработените во КПУ и ВПУ според 

степенот на образование 

Вид на образование на вработените Број на вработени 

 f % 

Основно образование 3 0,40 

Средно образование 535 72,01 

Вишо образование 23 3,10 

Високо образование 178 23,96 
Магистер 4 0,54 

Доктор на науки 0 0,00 

Вкупно 743 100,00 

Извор: Годишен извештај... стр. 25; 

 

И при конструкцијата на примерокот е обезбедено дека 127 или 

70,2% од испитаниците се со средно образование, 35 или 18,6% се со 

високо образование. Нешто повисоко е учеството на лицата со вишо 

образование тоа изнесува 23 или 3,10%. 

 
Табела бр. 8 Испитаници според степенот на образование: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid

 

средно 127 67,6 70,2 70,2 

више 10 5,3 5,5 75,7 

високо 35 18,6 19,3 95,0 

м-р на науки 8 4,3 4,4 99,4 

друго 1 ,5 ,6 100,0 

Total 181 96,3 100,0  

 Missing System 7 3,7   

Total 188 100,0   

 

И дистрибуцијата на испитаниците според образованието и 

установата во која работат ја карактеризираат следните специфики: 

 
Табела бр. 9 Испитаници според образование и установата во која 

работат 

6. Образование: 

Назив на установата 

Total 

КПД 

„Идризово“ 

Затвор 

„Скопје“ 

Затвор 

„Битола“ 

Затвор 

„Струга“ 

Затвор 

„Струмиц

а“ 

Затвор 

„Тетово

“ 

 средно 37 46 13 6 6 19 127 

више 1 4 2 2 0 1 10 

високо 7 12 8 1 2 5 35 

м-р на науки 0 3 4 0 0 1 8 

друго 0 1 0 0 0 0 1 

Total 45 66 27 9 8 26 181 
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Може да се оцени дека таа обезбедува и соодветна образовна 

структура на испитаниците според местото на остварувањето на 

работните задачи, односно установите. 

Според брачниот статус испитаниците ги имаат следните 

карактеристики: 

 
Табела бр. 10 Испитаници според брачен статус: 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V
alid

 

самец/а 30 16,0 16,1 16,1 

вдовец/ица 5 2,7 2,7 18,8 

во брак 143 76,1 76,9 95,7 

разделен/а 3 1,6 1,6 97,3 

разведен/а 4 2,1 2,2 99,5 

друго 1 ,5 ,5 100,0 

Total 186 98,9 100,0  

 Missing System 2 1,1   

Total 188 100,0   

 

Во примерокот доминираат испитаниците вработени во казнено-

поправните и казнено-воспитните установи што се во брак, од 186 

колку што одговориле на поставеното прашање, 143 или 76,9% се 

изјасниле дека се во брак, а 30 или 16,1% се самци. 

Од Извештајот на Управата за спроведување санкции во 2012 г. 

може да се сознае дека „клучни сектори во казнено-поправните 

установи од аспект на спроведувањето на третманот спрема осудените 

лица за нивна ресоцијализација како и за обезбедувањето на осудените 

лица се секторот за обезбедување во кој бројот на вработени изнесува 

527 лица и секторот за ресоцијализација во кој се вработени вкупно 95 

лица. Во врска со бројот на вработените во казнено-поправните 

установи, во најголемата казнено-поправна установа во Република 

Македонија, КПД „Идризово“ има вкупно 260 вработени од кои 200 во 

секторот за обезбедување и 24 вработени во секторот за 

ресоцијализација“
22

. 

Во истражувањето, на прашањето: „Во кој сектор во рамките на 

установата работите ?“, одговорите на испитаниците ја имаат следната 

дистрибуција: 

 

                                                 
22

 Види: Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за состојбата 

и работењето на казнено- поправните и воспитно-поправните установи во 

Република Македонија за 2012година; стр. 20; 
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Табела бр. 11 Во кој сектор во рамките на установата работите?  

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

V
alid

 

Ресоцијализација 21 11,2 11,2 11,2 

Обезбедување 134 71,3 71,3 82,4 

Стопанско –

инструкторски 

7 3,7 3,7 86,2 

Здравствена заштита 5 2,7 2,7 88,8 

Финансиски 8 4,3 4,3 93,1 

Извршно-управен 13 6,9 6,9 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

Ако се набљудува примерокот од аспект на структурата на 

вработените според секторите, можеме да констатираме дека тој ја 

следи, односно соодветствува со структурата на вработените во 

казнено-поправните установи. 
Табела бр. 12 Испитаници според установата и секторот во кој 

работат 

 

Установа_број Назив на установата 

Total 

1 КПД 

„Идри

зово“ 

2 

Затвор 

“Скопј

е“ 

3 

Затво

р 

„Бито

ла“ 

4 

Затв

ор 

„Стр

уга“ 

5 Затвор 

„Струми

ца“ 

6 

затвор 

„Тетов

о“ 

1
1

. 
В

о
 

к
о

ј 
се

к
то

р
 

в
о

 

р
ам

к
и

те 
н

а 
у

стан
о

в
а
та 

р
аб

о
ти

те?  

1.Ресоцијализац

ија 

4 3 5 2 4 3 21 

2.Обезбедување 42 56 13 2 4 17 134 

3.Стопанско –

инструкторски 

0 6 0 0 0 1 7 

4.Здравствена 

заштита 

0 1 2 1 0 1 5 

5.Финансиски 0 3 2 2 0 1 8 

6.Извршно-

управен 

1 1 6 2 0 3 13 

Total 47 70 28 9 8 26 188 

 

На прашањето: „Колку членови во вашето семејство остваруваат 

приход ?“, одговорите укажуваат дека доминираат испитаници во кои 

приход остваруваат два члена на семејството, односно таков одговор 

дале 92 или 48,9% од испитаниците. 
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Табела бр. 13 Колку членови во вашето семејство остваруваат 

приход? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid

 

ниту еден 12 6,4 6,6 6,6 

еден 55 29,3 30,4 37,0 

двајца 92 48,9 50,8 87,8 

тројца 16 8,5 8,8 96,7 

четворица 4 2,1 2,2 98,9 

петмина 2 1,1 1,1 100,0 

Total 181 96,3 100,0  

 Missing System 7 3,7   

Total 188 100,0   

 

Податоците укажуваат дека 55 или 29% испитаници одговориле 

дека во семејството по еден член остварува приход. Во дистрибуцијата 

има и 12 испитаници или 6,6% од тие што одговориле дека ниту еден не 

остварува приходи во семејството. Ваквиот одговор упатува на тоа дека 

испитаниците кога го пополнувале анкетниот прашалник не внимавале 

доволно на содржината на прашањето или може да се претпостави дека 

освен нив, никој друг во семејството не остварува приход во 

семејството.  

 

Графикн бр. 3 Просечни примања во семејството 

 
 

Од дистрибуцијата може да се констатира дека околу 71,2% 

имаат приходи меѓу петнаесет и дваесет и пет илјади денари. 

 

 

 

до 5.000 денари 
од 10.001 до 

15.000 денари 

од 15.001 до 

20.000 денари 

од 20.001 до 

25.000 денари 

од 25.001 до 

30.000 денари 

од 30.001 до 

35.000 

денари 

над 35.001 

денари 

Просечни примања во семејството 
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Табела бр. 14 Испитаници според просечни примања во семејството и 

според установата во која работат 

 

Установа_број Назив на установата 

Total 

1 КПД 

„Идризов

о“ 

2 

Затво

р 

„Скоп

је“ 

3 

Затвор 

„Битол

а“ 

4 

Затвор 

„Стру

га“ 

5 

Затво

р 

„Стру

мица“ 

6 

затвор 

„Тетов

о“ 

П
р

о
сеч

н
и

 
п

р
и

м
ањ

а
 

в
о

 

сем
ејств

о
то

 

1 до 5.000 денари 0 0 3 0 0 0 3 

3 од 10.001 до 

15.000 денари 

2 8 3 4 2 10 29 

4 од 15.001 до 

20.000 денари 

14 25 10 0 5 8 62 

5 од 20.001 до 

25.000 денари 

21 26 6 4 0 5 62 

6 од 25.001 до 

30.000 денари 

5 4 2 0 0 0 11 

7 од 30.001 до 

35.000 денари 

2 0 1 0 0 1 4 

8 над 35.001 

денари 

0 1 0 0 1 1 3 

Total 44 64 25 8 8 25 174 

 

Во тесна врска со тоа е и прашањето: „Дали остварувате 

дополнителни приходи надвор од платата ?“,а одговорите се следните: 

 
Табела бр. 15 Дали остварувате дополнителни приходи надвор од 

платата?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
V

alid
 

да 17 9,0 9,3 9,3 

не 166 88,3 90,7 100,0 

Total 183 97,3 100,0  

 Missing System 5 2,7   

Total 188 100,0   

 

Може да се констатира дека доминантниот број испитаници 

нема дополнителни приходи. Имено, повеќе од три четвртини, односно 

скоро четири петтини од вработените одговараат дека немаат 

дополнителни приходи, што повеќе или помалку зборува за 

ангажираноста на испитаниците во работата и работниот процес. Овој 

тип одговори, доколку се споредат со должината на работното време во 

работната недела, тогаш несомнено ќе се добие информација за 

степенот на ангажираноста во установата и неможноста да се 

занимаваат со дополнителна дејност. 
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Табела бр. 16 Испитаници според смената во која примарно работат  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid

 

Дневна 68 36,2 37,6 37,6 

Ноќна 2 1,1 1,1 38,7 

Двете 111 59,0 61,3 100,0 

Total 181 96,3 100,0  

 Missing System 7 3,7   

Total 188 100,0   

И во однос на смените во кои работат може да се констатира 

дека, тоа се испитаници кои во основа работат во двете смени, што во 

овој случај е поврзано со секторот во кој испитаниците работат.  

 
Табела бр. 17 Испитаници според тоа колку часови неделно 

работат  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 35,00 1 ,5 ,5 ,5 

40,00 75 39,9 39,9 40,4 

41,00 5 2,7 2,7 43,1 

42,00 3 1,6 1,6 44,7 

44,00 1 ,5 ,5 45,2 

45,00 11 5,9 5,9 51,1 

46,00 1 ,5 ,5 51,6 

48,00 26 13,8 13,8 65,4 

50,00 35 18,6 18,6 84,0 

52,00 10 5,3 5,3 89,4 

54,00 6 3,2 3,2 92,6 

55,00 2 1,1 1,1 93,6 

56,00 4 2,1 2,1 95,7 

57,00 1 ,5 ,5 96,3 

58,00 2 1,1 1,1 97,3 

60,00 4 2,1 2,1 99,5 

72,00 1 ,5 ,5 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

Од понудената дистрибуција може да се констатира дека 

доминираат вработените што имаат 40-часовна работна недела (75 или 

39,9%) , потоа следуваат вработените што имаат 50-часовна работна 

недела (35 или 18,6%), потоа следуваат оние што имаат 48-часовна 

недела (18 или 13,6%). Општата карактеристика на испитаниците 

според бројот на неделните часови покажува дека 59,57% неделно 

работат повеќе од 40 часа, односно 39,89% работат 40 часа неделно и 

0,53% помалку од 40 часа неделно.  
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Табела бр. 18 Испитаници според бројот на работни часови во 

неделата 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

1,00 од 35 - 44 часови 85 45,2 45,2 45,2 

2,00 од 45 - 54 часови 89 47,3 47,3 92,6 

3,00 од 55 - 72 часови 14 7,4 7,4 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

Ако дистрибуцијата со должината на работното време во текот 

на неделата се прикаже во групни интервали, тогаш може да се 

констатира дека до 44 часа неделно работат 85 или 45,% од 

испитаниците, а 103 или 54,7% повеќе од 44 часа неделно. 

 
Табела бр. 19 Испитаници според установата во која работат и 

бројот на рaботни часови - Crosstabulation 

Назив на 

установата 

 Колку часа работите неделно Total 

до 40 часа од 51 - 

50 часа 

над 51 

час 

КПД 

„Идризово“ 

Count 6 32 9 47 

% within Назив на 

установата 

12,8% 68,1% 19,1% 100,0% 

Затвор 

„Скопје“ 

Count 15 36 19 70 

% within Назив на 

установата 

21,4% 51,4% 27,1% 100,0% 

Затвор 

„Битола“ 

Count 20 7 1 28 

% within Назив на 

установата 

71,4% 25,0% 3,6% 100,0% 

Затвор 

„Струга“ 

Count 9 0 0 9 

% within Назив на 

установата 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Затвор 

„Струмица“ 

Count 6 2 0 8 

% within Назив на 

установата 

75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Затвор 

„Тетово“ 

Count 20 5 1 26 

% within Назив на 

установата 

76,9% 19,2% 3,8% 100,0% 

Total 

Count 76 82 30 188 

% within Назив на 

установата 

40,4% 43,6% 16,0% 100,0% 

 

Ако се погледне дистрибуцијата на вработените по казнено-

поправни установи, тогаш може да се констатира дека во затворите во 

Струга сите испитаници што се учесници во истражувањето работат 40 

часа неделно, потоа следуваат затворите во Струмица 75,0%, Тетово со 

76,9%, во Битола 71,4% од испитаниците. Во КПД „Идризово“ и 
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затворот во Скопје доминираат испитаницте што работат помеѓу 41 и 

50 часа неделно, односно 68,1% во првиот, односно 51,4% во вториот 

случај.  

 
Табела бр. 20 Испитаници според смената во која примарно работат  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 Дневна 68 36,2 37,6 37,6 

2 Ноќна 2 1,1 1,1 38,7 

3 Двете 111 59,0 61,3 100,0 

Total 181 96,3 100,0  

Missing System 7 3,7   

Total 188 100,0   

 

Во однос на тоа во која смена работат вработените одговориле 

дека 61,3%, или нешто помалку од две третини работат во две смени, 

дневна и ноќна, а 37,2% во една смена. 

 
Табела бр. 21 Испитаници според установата во која работат и 

смената во која примарно работат  

 

12. Во која смена примарно 

работите?  

Total 1 Дневна 2 Ноќна 3 Двете 

Установа 1 КПД „Идризово“ 5 2 37 44 

2 Затвор „Скопје“ 27 0 40 67 

3 Затвор „Битола“ 16 0 12 28 

4 Затвор „Струга“ 6 0 2 8 

5 Затвор „Струмица“ 5 0 3 8 

6 Затвор „Тетово“ 9 0 17 26 

Total 68 2 111 181 

 

Од досегашното излагање може да се констатира дека 

примерокот обезбедува репрезентативност според повеќе обележја и 

дека заклучоците што ќе се донесат врз основа на истражувачките 

резултати ќе можат да се применат и за целата популација. Отстапува-

њата се можни во оној дел од податоците каде што, поради начинот на 

водењето на евиденциите во установите, нема доволно прецизни или на 

тој начин водени евиденции. Истражувањето опфаќа значителен број од 

вработените во сите сектори на пенитенцијарните установи во 

Република Македонија. 



 

ГЛАВА ВТОРА 
 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО КАЗНЕНО-
ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ 

 

 

Некои прашања поврзани со вработените во казнено-
поправните установи во Република Македонија кои влијаат врз 

положбата на осудените лица во пенитенцијарните установи 

Вовед  
 

Постојат
*
 бројни меѓународни стандарди

1
 кои се правно 

обврзувачки за сите земји коишто ги ратификувале. Повеќето од нив 

содржат одредби што се однесуваат на третманот на лицата кои се 

ограничени во нивното движење. Покрај меѓународните стандарди, 

постојат и бројни регионални инструменти
2
 за заштита на човековите 

права. Дополнително има бројни меѓународни инструменти
3
 кои се 

однесуваат посебно на затворениците и условите за затворање и 

инструменти кои се однесуваат посебно на вработените во установите 

во кои се наоѓаат лица коишто се лишени од нивната слобода.
4
 

Генерално, работењето во затворите претставува јавна служба
5
. 

                                                 
*
 Автор: Вон. проф. д-р Искра Аќимовска - Малетиќ 

1
 На пример Меѓународниот пакт за граѓански и политички права и Меѓународниот 

пакт за економски, социјални и куплтурни права 
2
 Во Европа тие се Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms (1953), the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (1989) и the European Prison Rules (1987 revised 

2006). The American Convention on Human Rights (1978), the African Charter on Human 

and Peoples’ Rights (1986). 
3
 The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1957), The Body of 

Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 

(1988), The Basic Principles for the Treatment of Prisoners (1990) and The Standard 

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (1985)...  
4
 Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979), the Principles of Medical Ethics 

relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of 

Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment (1982) and the Basic Principles on the Use of Force and Firearms (1990). 
5
 Јавните служби се дејности што ги врши државата заради задоволување на 

определни потреби на граѓаните (образовние, наука, култура, спорт, здравствена и 

социјална заштита и др.), кои не се карактеризираат со наредување, а во случај на 

нивно прекинување би дошло до сериозни пореметувања во нормалното 
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Во таа смисла, затворската управа треба да има одговорност кон 

донесеното законодавство и јавноста редовно треба да биде 

информирана за состојбите и целите во затворите. Притоа државата 

треба да придонесе кон јасно чувство на вработените во затворите за 

големото значење на нивниот придонес во работењето и јавноста треба 

да биде често известена за значењето на оваа јавна служба.  

Затворите обично не ги избираат затворениците и во таа смисла 

тие мора да го прифатат секој затвореник којшто е испратен од судот. 

Но затоа тие можат да го изберат својот персонал. Тоа е од суштинско 

значење во смисла дека персоналот во затворите треба да биде 

внимателно избран, соодветно обучен, надгледуван и поддржан.
6
 Во таа 

смисла, од особено значење е персоналот да биде вработен со полно 

работно време, потоа овие вработени да имаат цивилен статус, плати 

соодветни за да се привлече и задржи квалитетен соодветен кадар од 

мажи и жени и поволни придобивки при вработување и услови на 

службата.
7
 

Се истакнува дека улогата на вработените во затворите е:  

o да се обезбеди лекување на затворениците на начин кој е 

пристоен, хуман  

o да се осигури дека сите затвореници се безбедни  

o да се осигури дека опасните затвореници нема да избегаат  

o да се осигури дека постои добар ред и контрола во 

затворите  

o да им се обезбеди на затворениците можност да го 

искористат своето време во затворот позитивно, така што 

тие ќе бидат во можност да се прилагодат во општеството 

кога ќе бидат ослободени
8
 

Особено се истакнува значењето во вршењето на своите 

обврски, вработените во затворите да ги почитуваат и заштитуваат 

човековото достоинство и човековите права на сите лица.
9
 

За остварување на овие цели потребно е вработените во 

                                                                                                                             
функционирање на општеството. Iskra Acimovska Maletić, Javne ustanove, Zadužbina 

Andrejević, Beograd 2009.  
6
 International Centre for Prison Studies, A Human Rights Approach to Prison Management, 

Handbook for Prison Staff, Second Edition, Andrew Coyle, London, United Kingdom, 2009 
7
 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, HUMAN RIGHTS 

AND PRISONS, Manual on Human Rights Training for Prison Official, UNITED 

NATIONS, New York and Geneva, 2005 
8
 International Centre for Prison Studies, A Human Rights Approach to Prison Management, 

Handbook for Prison Staff, Second Edition, Andrew Coyle, London, United Kingdom, 2009, 

стр. 17 
9
 Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Article 2 
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затворите да поседуваат вештини и личен интегритет за да ја 

извршуваат оваа работа на професионален начин. Ова пред сѐ значи 

дека лицата кои се одбрани да работат во затворите треба да бидат 

внимателно избрани за да се биде сигурен дека тие имаат соодветни 

лични квалитети и соодветно образование. Потоа треба да им се 

обезбеди соодветна обука која ќе придонесе кон подобро 

остварување на нивната работа и човечки и технички вештини кои 

се потребни. Исто така, во текот на кариерата на оваа категорија на 

вработени треба да им се даде можност да се развиваат и да ги 

прошират овие вештини, како и да го одржуваат знаењето поврзано 

со прашања за затворите.
10

 

Селекцијата и обуката на затворскиот персонал, како една од 

најзначајните задачи на која било затворска администрација се 

истакнува и во Резолуцијата (66) 26 за статусот, изборот и обуките 

на затворскиот персонал
11

 донесена од страна на Советот на Европа. 

Се препорачува затворскиот персонал да биде регрутиран, 

селектиран и обучуван во согласност со утврдените принципи во 

истата, како на пример, да имаат соодветна интелигенција и 

образование, интегритет и избалансиран карактер, да поседуваат 

капацитет за да ги прифатат затворениците и да управуваат со нив, 

потоа генерално да не бидат помлади од 21 година, ниту  постари од 

40 години (иако не се исклучува да бидат помлади, односно постари 

од утврдените години). Се истакнува и значењето на различните 

видови обуки и др. 

 

Нормативна рамка за извршувањето на санкциите во казнено-
поправните установи во Република Македонија 

 

Нормативната рамка за извршување на санкциите во Република 

Македонија се состои пред сѐ од Законот за извршување санкции 

(понатаму во текстот ЗИС), кој на крајот на 2013 година беше изменет
12

. 

Измените се однесуваат на повеќе прашања, како на пример, 

финансирањето на овие установи
13

, субјектите кои можат да учествуваат 

                                                 
10

 International Centre for Prison Studies, A Human Rights Approach to Prison 

Management, Handbook for Prison Staff, Second Edition, Andrew Coyle, London, United 

Kingdom, 2009 
11

 Council of Europe, Resolution (66) 26, (Adopted by the Ministers' Deputies on 30th April 

1966), Status, recruitment and training of prison staff 
12

 (Службен весник на РМ бр. 2/2006, 57/10, 170/2013) 
13

 Имено, согласно член 11 од ЗИС Република Македонија ги обезбедува средствата за 

извршување на санкциите. Согласно член 68 од ЗИС средствата за работа на Управата, 

установите и воспитно-поправните установи се обезбедуваат од Буџетот на Република 
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во извршувањето на санкциите, финансирањето на оваа дејност од јавен 

интерес и особено во однос на статусот на вработените во казнено-

поправните установи. Согласно измените во членот 20 од ЗИС, 

службата за обезбедување која е предвидена во установите од затворен 

и полуотворен вид се заменува со затворска полиција. Исто така, и во 

установите од отворен вид може да се организира затворска полиција.  

Во овој дел од Извештајот ќе се задржиме на нормативната рамка 

која беше важечка во време на спроведување на истражувањето, со оглед 

на тоа што истото беше спроведено согласно тогашната актуелна 

законска рамка, а сосема накратко ќе напоменеме некои од измените во 

регулативата кои се случија подоцна (на крајот на 2013 година), особено 

оние кои се однесуваат на вработените во затворите. 

Согласно законските прописи, работите на извршувањето на 

санкциите се во надлежност на Управата за извршување на санкциите. 

Управата е орган во состав на Министерството за правда со својство на 

правно лице. Со работите на извршувањето на санкциите раководи 

директорот на Управата, кој го именува и разрешува Владата на 

Република Македонија по предлог на министерот за правда. Она што е 

особено значајно, а е согласно меѓународните стандарди од оваа област, 

е предвиденото Управата за извршување на санкциите да обезбедува 

континуирана обука и усовршување на вработените во казнено-

поправните установи. 

 Согласно член 18 од ЗИС, казната затвор и воспитната мерка 

упатување во воспитно-поправен дом се извршува во казнено-поправни и 

воспитно-поправни установи. Тие имаат својство на правно лице, а 

нивното финансирање како единки - корисници се обезбедува преку 

буџетскиот корисник -Управа за извршување на санкциите. 

Казнено-поправните установи според степенот на обезбедувањето, 

степенот на ограничувањето на слободата и видовите третман што се 

применуваат спрема осудените лица, можат да бидат установи од 

                                                                                                                             
Македонија, сопствени приходи и други приходи во согласност со закон. Установите и 

воспитно-поправните установи како единки корисници се финансираат преку буџетскиот 

корисник - Управата. Членот 8-а од ЗИС од 2013 година предвидува дека работите 

поврзани со извршувањето на санкциите може да се вршат како јавни услуги од 

страна на приватен партнер согласно со одредбите од Законот за концесии и јавно 

приватно партнерство и одредбите од ЗИС. Во таа смисла за реализација на договорот 

зa воспоставување на јавно приватно партнерство може да се предвиди основање на 

друштво за посебна намена согласно со одредбите од Законот за концесии и јавно 

приватно партнерство. Приватниот партнер е должен да ги применува сите 

законски и подзаконски прописи со кои се уредуваат работите на извршување на 

санкциите кои можат да бидат предмет на договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство. Работите на јавниот партнер во име на Владата на Република 

Македонија ги врши Управата.  
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затворен, полуотворен и отворен вид.  

 Установите од затворен вид имаат физичко и материјално 

обезбедување, како што се служба за обезбедување, оградни 

ѕидови, технички средства и други мерки за обезбедување со 

кои се спречува бегството на осудените лица. 

 Установите од полуотворен вид имаат служба за 

обезбедување која ја обезбедува дисциплината и го 

контролира движењето на осудените лица. 

 Установите од отворен вид немаат физичко и материјално 

обезбедување. Организацијата на животот и работата на 

осудените лица во овие установи се засновува врз 

самодисциплина и лична одговорност, а контрола врз нивното 

движење и работа вршат воспитувачи и инструктори. Во 

установите од отворен вид може да се организира служба 

заради обезбедување на објектот.
14

 

Во однос на организација на казнено-поправните и воспитно-

поправните установи, согласно член 27 од ЗИС во установите, а со оглед 

на сложеноста и обемот на работите во функција на извршувањето на 

санкциите, се организираат сектори за ресоцијализација, обезбедување, 

стопанско-инструкторски, здравствен и извршно-управен и финансиски 

сектор. Доколку не е неопходно организирање на секторите, работите на 

одделни или на повеќе сектори може да ги врши едно или повеќе лица.  

Секторот за ресоцијализација се организира заради остварување на 

воспитен процес и координирање на работите на воспитувањето, 

образованието и оспособувањето на осудените и малолетните лица. 

Работите на воспитувањето и образованието ги вршат воспитувачи и 

наставници. Другите сектори се должни да соработуваат во процесот на 

ресоцијализацијата со овој сектор. 
15

 

Работите на обезбедувањето во установата ги врши сектор за 

обезбедување, кој е вооружен и единствено униформиран и опремен. 

Секторот за обезбедување е единствена формација на Управата. Овој 

сектор се организира заради обезбедување на установата, спречување 

бегства, одржување на внатрешниот ред и дисциплина и спроведување 

на осудените и малолетните лица. Со секторот за обезбедување раководи 

заповедник. Работите на службата на секторот за обезбедување, покрај 

заповедникот ги вршат командири, виши надзорници, постари надзорници 

и помлади надзорници. Секој припадник на секторот за обезбедување кога 

врши службено дејствие има овластување на полицаец. Министерот за 

правда донесува акт за вооружувањето и начинот на вршење на работите 

                                                 
14

 Закон за извршување на санкциите, чл. 20 
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 Закон за извршување на санкциите, чл. 28 
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на секторот за обезбедување и акт за униформата и ознаките на 

припадниците на одделението.
16

  

Стопанско-инструкторскиот сектор ја организира работата и 

остручувањето на осудените и малолетните лица. Работното ангажирање 

на осудените лица се остварува во стопански единици што ги основаат 

установите или надвор од установата во правни лица и други 

институции, по претходно дадено мислење на инструкторскиот, секторот 

за ресоцијализација и здравствениот сектор. Работите на стопанско-

инструкторскиот сектор ги вршат инструктори и други остручени лица. 
17

 

Секторот за здравствена заштита се организира заради вршење 

работи на здравствена заштита, спроведување на хигиенски мерки и 

контрола на исхраната и водата за пиење на осудените и малолетните 

лица во согласност со општите прописи. Работите на секторот за 

здравствена заштита ги вршат лекари и други здравствени работници, со 

завршен соодветен степен на образование според општите прописи. 
18

 

Извршно-управниот и финансискиот сектор се организираат 

заради вршење на извршните, управните, правните и финансиските 

работи на установата, како и за давање правна помош на осудените и 

малолетните лица. Работите на извршно-управниот и финансискиот сектор 

ги вршат лица со завршен соодветен степен на образование од соодветна 

струка според општите прописи.
19

  

Во однос на засновање и престанок на работен однос во казнено-

поправна и воспитно-поправна, согласно членот 54 од ЗИС, беше 

предвидено дека вработените во казнено-поправните и воспитно-

поправните установи се државни службеници освен вработените во 

стопанските единици, а за регулирање на работните односи на 

државните службеници се применуваат одредбите од Законот за 

државни службеници. За засновање и престанок на работен однос, како 

и за другите права од работен однос на вработените кои немаа статус на 

државни службеници беше предвидено да важат општите прописи за 

работните односи и општите и посебните прописи од областа на 

здравственото, пензиското и инвалидското осигурување доколку со овој 

Закон поинаку не е определено. Оваа одредба со Одлука на Уставниот суд 

на Република Македонија
20

 беше укината тргнувајќи од направената 
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 Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.Број: 179/2011-0-1 од 

02.05.2012, со кој се укина членот 5 од тогашниот Закон за извршување на санкциите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.57/2010), со кој беше изменет членот 

54 од ЗИС. 
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анализа на ЗИС во смисла на тоа кои се обврските на вработените во 

секторот за обезбедување, односно на вработените во казнено-

поправните и воспитно-поправните установи кои се во секојдневен 

контакт со осудените лица во процесот на ресоцијализација, наспрема 

обврските на полициските службеници утврдени во Законот за 

полицијата, поради што Судот констатира дека во конкретниот случај 

станува збор за работи од ист или сличен вид, како и работите на 

полициските работници. Поради тоа, Уставниот суд оцени дека 

законодавецот не ја имал предвид специфичноста на работните задачи 

на вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните установи 

кога генерално определил тие да имаат статус на државни службеници. 

Во поткрепа на становиштето на Судот за непринципиелно регулирање 

на правата на вработените во наведените установи, а со тоа и 

нарушување на начелото на еднаквост, зборува и фактот што 

вработените во Секторот за обезбедување кои се вооружени и 

униформирани лица и кога вршат службени дејствија имаат 

овластување на полицаец и стажот на осигурување им се смета со 

зголемено траење, како и на полициските службеници. 

Согласно член 55 од ЗИС со Актот за внатрешна организација се 

определуваат организационите единици за извршување на функциите во 

казнено-поправните и воспитно-поправните установи, а со Актот за 

систематизација на работните места се определува описот на работните 

места. Овие акти ги донесува директорот на управата. Исто така, и 

звањата на работниците во установата и работите што тие ги извршуваат 

се уредуваат со ЗИС и со општ Акт за организација и работа и за 

систематизација на работните места што ги донесува директорот на 

установата во согласност со директорот на Управата. Така, предвидено е 

дека во секторот за обезбедување може да се вработи лице кое ги 

исполнува општите и посебните услови од Законот за државните 

службеници и Актот за систематизација на работните места, кое не е 

постаро од 25 години и е физички и психички способно за вршење на 

работите за обезбедување на казнено-поправните и воспитно-

поправните установи.
21

 Психофизичките способности на лицето кое се 

прима за вршење работи во секторот за обезбедување ги утврдува стручна 

комисија, врз основа на претходен телесен преглед и спроведен тест според 

посебна програма. Комисијата за утврдување на психофизичките 

способности ја именува директорот на Управата. Програмата за 

утврдување на психофизичките способности на лицето кое се прима за 

вршење работи во службата за обезбедување ја донесува министерот за 

правда.  

                                                 
21

 Закон за извршување на санкциите, чл. 58 



 

 

34 

Имајќи ја предвид спецификата и сложеноста на работните задачи на 

вработените во казнено-поправните установи согласно ЗИС се предвидени 

работни места кај кои стажот на осигурување се смета со зголемено 

траење. Така, согласно членот 62 од Законот, за државните службеници 

кои извршуваат работни задачи во секторот за обезбедување, стажот 

на осигурување согласно со Законот за пензиското и инвалидското 

осигурување им се смета со зголемено траење и тоа секои 12 месеци 

ефективно поминати на тоа работно место се сметаат како 16 месеци стаж 

на осигурување. 

Како што е предвидено и со меѓународните стандарди и согласно 

член 67 од ЗИС, вработените имаат право и обврска на почетна и 

континуирана обука и проверка на нивните знаења и способности. Како 

што и погоре беше споменато обуката и проверката на знаењата и 

способностите ги организира Управата, врз основа на програма за 

почетна и континуирана обука и проверка на знаењата и 

способностите, која ја донесува министерот за правда. 

На работниците во установата им се обезбедуваат плати од 

средствата наменети за финансирање на работата на Управата и 

установата. На вработените на работни места кај кои стажот на 

осигурување се смета со зголемено траење, платата им се зголемува до 

30% од утврдената плата.  

Некои новини во статусот на вработените во 
пенитенцијарните установи согласно Законот за извршување 
санкции од 2013 година 

 

Покрај тоа што ЗИС од 2013 година предвидува измени во поглед 

на финансирањето на извршувањето на санкциите, согласно членот 27 

предвидува измена и во организацијата на казнено-поправните и 

воспитно-поправните установи и наместо претходно предвидените 

сектори од членовите 28 до 32 (погоре елаборирани) се предвидува да 

се организираат сектори и одделенија со оглед на сложеноста и 

обемот на работите во функција на извршувањето на санкциите.  

Една од поголемите измени во ЗИС од 2013 година е во делот на 

уредувањето на прашањата што се однесуваат на статусот на вработените 

во казнено-поправните и воспитно-поправните установи. Имено, 

согласно членот 54 од ЗИС од 2013 година вработените во казнено-

поправните и воспитно-поправните установи имаат статус на:  

 државни службеници согласно со Законот за државните 

службеници - лица кои работат на ресоцијализација на 

осудени лица, извршно-управни, финансиски работи и 

работи од областа на човечките ресурси во установата.  
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 затворска полиција согласно со општите прописи за 

работни односи и општите и посебните прописи од областа 

на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување 

доколку со овој закон и колективен договор поинаку не е 

определено - овластени службени лица кои работат на 

обезбедување во казнено-поправните и воспитно-

поправните установи. 

 работници согласно со Законот за работните односи.  

 

Со измените на ЗИС од 2013 година особено детално се 

уредува организацијата и надлежноста на затворската полиција, која 

како посебна организациона единица ги врши работите на 

обезбедувањето во казнено-поправните и воспитно-поправните 

установи. Затворската полиција врши обезбедување на осудените и 

притворените лица, надворешно и внатрешно обезбедување на 

установата и нејзините објекти потребни за одржување на безбедноста и 

врши други работи уредени со овој закон.
22

  

Работите на затворската полиција ги вршат заповедник, заменик-

заповедник, главен командир, командир, помошник-командир, 

соработник за внатрешно и надворешно обезбедување, помлад 

соработник за внатрешно и надворешно обезбедување, виш надзорник, 

постар надзорник, надзорник и помлад надзорник. Раководни припадници 

на затворската полиција се: заповедник, заменик-заповедник, главен 

командир, командир и помошник-командир. Затворската полиција е 

единствено униформирана, вооружена и опремена.  

Припадниците на затворската полиција поседуваат службена 

легитимација во која се наведуваат нивните овластувања. Овластувањата 

на затворската полиција, начинот на вооружувањето и вршењето на 

работите на затворската полиција ги пропишува министерот за правда.  

 

Инспекциски надзор во казнено-поправните установи 
 

 Надзорот обично се изедначува со контролата (може да биде 

општествена, политичка, финансиска, инспекциска, итн), сфатена како 

посебна дејност што ја врши одредена организација. Всушност, 

надзорот динамички гледано, е еден процес во кој учествуваат две 

страни, два субјекта, кои се наоѓаат во одреден општествен однос. 

Притоа, статички гледано, едната страна во тој однос го врши надзорот, 

а другата се подложува на надзорот, го трпи истиот. Тоа значи дека таа 
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врска, како доминантна карактеристика ја има субординацијата, но и 

елементи на координација не се исклучени. Се истакнува дека надзорот 

претставува процес (однос) во кој една страна набљудува, следи и 

влијае на одредени активности на другата страна, за да се обезбеди 

остварување на предвидената цел.
23

 На терминот „надзор” и „контрола” 

близок е терминот „инспекција”. Inspecter – „прегледува”, етимолошки 

значи „да се гледа внатре”. Станува збор за посебна техника при 

вршењето на контрола која се состои во директно и детално 

запознавање со фактите (со непосреден увид во работите), за да се 

добие потребен „материјал” за констатација и (евентуална) 

интервенција на контролорот. „Инспекцијата” се доверува на 

специјализирани (стручни) лица, кои во однос на работата што ја 

прегледуваат се појавуваат како „надворешни фактори”, и покрај тоа 

што постапуваат во име на контролорот, „инспекторите” по правило не 

се мешаат во работата на субјектите кои се подложени на контрола 

(освен во случаи за да преземат заштитни мерки). 
24

 Се истакнува дека 

инспекцискиот надзор е посебен вид на управен надзор кој се остварува 

со непосреден увид во соодветна правна и фактичка состојба.
25

 Целта 

на инспекцискиот надзор е контрола на примената на законите од 

страна на физичките и правните лица, но и од страна на органите на 

управата. Инспекциската контрола се остварува со посредство на 

инспекциски служби кои имаат соодветна организација, надлежности и 

овластувања.
26

  

Во позитивното право на РМ, инспекцискиот надзор беше 

уреден пред сѐ со Законот за организација и работа на органите на 

државната управа
 27

, кој како една од надлежностите на органите на 

државната управа го утврди вршењето на управен и друг инспекциски 

надзор и други управни работи кога за тоа се овластени со закон. Во таа 

смисла, инспекцискиот надзор опфаќа надзор над спроведувањето и 

примената на законите и другите прописи од страна на државните 

органи, јавните претпријатија, трговските друштва, установите, 

физичките и правните лица. Предвидено е дека инспекцискиот надзор 

                                                 
23

 Dr. Zoran Tomić, Upravno pravo, Upravna kontrola uprave, teorijski modeli i pozitivno 

pravna analiza, Savremena administracija, Beograd, 1989, стр. 8 
24

 Ibid,, стр. 9 
25

 Đorđije Blažić, Prilog teoriji o inspekcijskom nadzoru, Pravni život, br. 9 1995; Đorđije 

Blažić, Inspekcije, Podgorica, 2000, сп: Prof. Dr Stevan Lilić, Prof. Dr. Predrag 

Dimitrijević, Prof. Dr. Milan Marković, Upravno pravo, Beograd, 2004, стр. 363 
26

 Iskra Akimovska Maletic, Inspection and enforcement of intellectual property rights, 

Intellectual Property Rights enforcement, Ss. “Cyril and Methodius” University Skopje, 

“Iustinianus Primus” Law Faculty, Skopje, 2012 
27

 Закон за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник 

на РМ” бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008) 
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го вршат само органите на државната управа во рамките на своите 

овластувања, а за вршење на инспекцискиот надзор може да се образува 

инспекторат како орган во состав на министерствата. Законот за 

инспекциски надзор
28

 ѝ припаѓа на категоријата реформски закони со 

кои во процесот на реформа на јавната администрација во РМ се 

настојува да се применат европските стандарди од оваа управна област. 

Со Законот се настојува да се постигне повисок степен на квалитет и 

законитост во работата на управата. Секако, тоа е значајно кога се 

одлучува за правата и обврските на граѓаните и другите лица, за што 

треба посебно да се води сметка, но особено и за заштита на јавниот 

интерес, бидејќи со оваа законска материја се уредува надзорната 

функција на државата.
29

 

Согласно членот 77 од ЗИС, Управата за извршување на 

санкциите преку свои инспектори врши стручно-инструкторски надзор 

врз работата на установите. Предвидено е дека стручноинструкторскиот 

надзор се состои во обезбедување казната затвор да се извршува соодветно 

со основните начела утврдени со ЗИС, со настојување притоа да дојдат до 

израз современите пенолошки принципи за унапредување и развој на 

системот на извршувањето на санкциите, како и позитивните искуства од 

функционирањето на современите системи за извршување на казната 

затвор, како и во анкетирање, согледување и анализа на состојбите и 

отстранување на проблемите и слабостите во работата на установите. 

Стручноинструкторскиот надзор се спроведува со непосреден увид во 

работењето на казнено-поправните и воспитно-поправните установи и 

опфаќа вршење надзор на: 

1) третманот на лицата кои издржуваат казна затвор;  

2) обезбедувањето во казнено-поправните и воспитно-поправните 

установи;  

3) материјално-финансиското работење во казнено-поправните и 

воспитно-поправните установи;  

4) работното ангажирање на осудените лица;  

5) безбедноста на осудените лица и  

6) условите и положбата на осудените лица при издржување на 

казната. 

Предвидено е дека надзорот може да биде:  

• редовен надзор,  
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• контролен надзор кој може да се изврши по истекувањето 

на рокот во наредбата во кој установата била задолжена да 

постапи по забелешките од редовниот надзор и  

• вонреден надзор кој може да се изврши доколку постои 

дополнителна потреба. 

 

Согласно Законот, стручноинструкторскиот надзор непосредно го 

остварува инспектор за извршување на санкциите, кој за извршениот 

надзор составува записник, а за утврдените неправилности и нивно 

отстранување директорот на Управата донесува наредба. Законот 

предвидува можност во вршењето на надзорот инспекторот да може да 

ангажира учество на научни и стручни установи или одделни научни и 

стручни работници од соодветната област. 

Актот30 за вршење на стручноинструкторски надзор на предлог 

на директорот на управата го донесува министерот за правда. 

Директорот на установата е должен на инспекторот за 

извршување на санкциите да му ја обезбеди на увид потребната 

документација, да му овозможи непречена работа во вршење на надзорот 

и непречен разговор со осудените лица а, зависно од потребите, со и без 

присуство на работници на установата.
31

 За извршениот надзор и 

утврдените состојби, инспекторот за извршување на санкциите составува 

записник. Кога при извршената инспекција, инспекторот за извршување 

на санкциите ќе утврди неправилности, донесува решенија за 

отстранување на утврдените неправилности во определен рок и за 

воспоставување на повредените права на осудените лица. Инспекторот за 

извршување на санкциите и судијата за извршување на санкциите 

меѓусебно се известуваат за утврдените состојби во установата и за 

утврдените незаконитости при вршењето на надзорот.
32

 

Резултати од истражувањето  
  

Со цел да се истражат и реално да се утврдат ставовите на 

осудените лица во казнено-поправните установи во Република 

Македонија, од октомври до декември 2012 година од страна на 

истражувачки тим од Факултетот за безбедност – Скопје се спроведе 

истражувачки проект „Положбата на осудените лица во 
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 Правилникот за начинот на вршење на стручно-инспекцискиот надзор врз работата 

на казнено-поправните и воспитно-поправните установи (Службен весник на РМ бр. 

20/2011), го уредува начнот на вршење на надзорот, видовите надзор, содржината на 

записникот за извршениот надзор и др. 
31

 Закон за извршување на санкциите, чл. 79 
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пенитенцијарните установи во РМ” во пет македонски затвори 

(Идризово, Штип, Битола, Струмица, Струга и Тетово). Вториот аспект 

од истражувањето кој требаше да придонесе кон целосно утврдување 

на положбата на осудените лица во пенитенцијарните установи во 

Република Македонија се однесува на проучување и утврдување на 

ставовите на вработените во казнено-поправните установи кои имаат 

особено значајна улога во спроведување на основната улога што ја 

имаат овие установи. За таа цел, во овој дел од извештајот ќе бидат 

елаборирани дел од прашањата што беа предмет на истражување во 

однос на вработените во казнено-поправните установи. 

Првиот дел од прашањата се однесува на ставот на вработените 

во однос на инспекторскиот надзор кој се спроведува во 

пенитенцијарните установи. На прашањето- дали мислат дека надзорот 

кој го вршат инспекторите за извршување на санкциите е објективен и 

непристрасен, од 178 испитаници вработени во установите потврдно 

одговориле 98 испитаници или 52,1% и негативно одговориле 80 или 

42,6%. Според тоа, може да се заклучи дека само половина од 

вработените во овие установи кои одговориле на ова прашање сметаат 

дека инспекцискиот надзор за извршување на санкциите што се 

спроведува во установите е непристрасен и објективен, а доста е голем 

процентот (42%) на испитаниците кои одговориле на ова прашање, а 

кои сметаат дека инспекцискиот надзор не е објективен ниту 

непристрасен. Со оглед на тоа што испитаниците се лица кои директно 

се вклучени во процесот на извршувањето на санкциите, ваквиот 

резултат треба сериозно да се земе предвид. 

Во однос на прашањето - дали постапуваат по укажувањата и 

препораките на инспекторите за надминување на евентуално 

утврдените повреди и недостатоци, од 176 испитаници потврдно 

одговориле 155 или 82,4% и негативно одговориле 21 вработен или 

11,2% од испитаниците. Овие резултати се сосема задоволителни со 

оглед на тоа што е прилично висок процентот на оние вработени кои се 

изјасниле дека постапуваат по укажувањата на инспекторите за 

надминување на утврдените повреди.  

На барањето да го искажат своето мислење колку често се врши 

стручноинструкторски надзор во установата во која работат, 

одговориле 187 испитаник и тоа со одговор никогаш 29 или 15,4%, 

премногу ретко 40 испитаници или 21,3%, ретко 75 или 39,9%, и со 

одговор често 40 испитаници или 21,3%. Во однос на прашањето- дали 

сметаат дека инспекторите за извршување на санкциите треба да имаат 

поголеми овластувања при вршење на надзорот, од 174 испитаници 

потврдно одговориле 62 или 33% и негативно одговориле 112 или 

59,6%. На прашањето- како ги оценуваат промените што се случиле во 
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установата во однос на стручноинструкторскиот надзор откако се 

работно ангажирани во установата, одговориле вкупно 183 испитаници 

и тоа со одговор дека се влошени 48 испитаник или 25,5%, без промени 

72 или 38,3%, подобрени 48 или 25,5%, значително подобрени 5 или 

2,7% и одлични 10 или 5,3%. Од дистрибуцијата на одговорите може да 

се констатира ставот на вработените во КПУ дека ретко (39,9% од оние 

кои одговориле) или премногу ретко (21,3% од оние кои одговориле) се 

врши стручноинструкторскиот надзор во КПУ. Во таа смисла е и ставот 

на 38,3% од оние кои одговориле дека откако се ангажирани во 

установите немало промени во однос на стручноинструкторскиот 

надзор, а 25,5% од испитаниците кои одговориле, сметаат дека 

односите се влошени. Особено е голем бројот на оние испитаници или 

59,6% од оние кои одговориле дека инспекторите за извршување на 

санкциите не треба да имаат поголеми овластувања при вршење на 

надзорот. 

Другиот дел од прашањата што тука се опфатени се однесуваат 

на можностите на осудените лица да им се овозможи контакт со 

надлежни меѓународни и национални институции и тела за заштита на 

човековите права. Во таа смисла, на прашањето - дали на осудените 

лица им се овозможува разговор со претставници на Европскиот 

комитет за превенција од тортура и нечовечко однесување (ЦПТ) или 

со Високиот комесар за човекови права на ООН доколку истото 

поднело барање до нив заради повреда, од вкупно 188 вработени 

одговориле 182 вработени. Притоа од 182 испитаници кои одговориле 

на ова прашање, потврдно одговориле 173 испитаници или 92% и со 

„не“ одговориле 9 или 4,8%. Може да се заклучи дека резултатите од 

ова прашање навистина се задоволувачки со оглед на тоа што 

произлегува дека во ваков случај на осудените лица им се овозможува 

разговор со овие тела. Меѓутоа, од друга страна, овие резултати се 

разликуваат од оние добиени од делот во истражувањето што се 

однесува на ставовите на осудените лица, кои на истото прашање од 

115 осудени лица  или 68,7% од испитаниците одговориле дека не им 

било овозможено, а 31,3% одговориле дека им бил овозможен разговор. 

Истовремено, висок е процентот на оние осудени лица или 71,5% од 

испитаниците (од 151 испитаник кој одговорил) кои одговориле 

негативно, односно дека не им било овозможено да поднесат барање до 

(СПТ) Европскиот комитет за превенција од тортура и нечовечко 

постапување или до Високиот комесар за човекови права на 

Обединетите нации кога сметаат дека им се повредени основните 

човекови права во текот на издржување на казната. 

Во однос на прашањето - дали на осудените лица им бил 

овозможен разговор со претставник на Народниот правобранител на 
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Република Македонија ако побарале заштита поради тоа што биле 

предмет на тортура или друг вид на свирепо, нечовечко или 

понижувачко постапување или казнување, одговориле 182 испитаници - 

вработени, од кои 176 или 93,6% одговориле потврдно и 6 испитаници 

или 3,2% одговориле дека не им било овозможено. Податоците добиени 

од истражувањето за ставовите на осудените лица во однос на 

информираноста за правото да бараат посебна заштита од Народниот 

правобранител на Република Македонија доколку се предмет на 

тортура или друг вид свирепо, нечовечко или понижувачко 

постапување или казнување во установата говорат дека прилично е 

висок процентот на испитаници (60,6%) од 175 испитаници кои 

одговориле позитивно. Притоа, заштита од Народниот правобранител 

на Република Македонија, поради тоа што биле предмет на тортура или 

друг вид свирепо, нечовечко или понижувачко постапување или 

казнување во установата, побарале само 31,3% од 176 осудени лица - 

испитаници кои одговориле на ова прашање. Иако може да се забележи 

разлика во ставовите на вработените лица во КПУ и на осудените лица 

во поглед на можноста да побараат заштита од Народниот 

правобранител на Република Македонија поради тоа што биле предмет 

на тортура или друг вид на свирепо, нечовечко или понижувачко 

постапување или казнување, сепак, и тука може да се забележи висок 

процент на испитаници кои потврдно одговориле, односно дека на 

осудените лица во таков случај им бил овозможен разговор, особено 

имајќи го предвид процентот од 93,6% од вработените кои позитивно 

одговориле на ова прашање. 

Заклучни согледувања 
 

Затворите како специфични установи кои вршат услуги од јавен 

интерес во себе ги спојуваат двете најважни групи лица, а тоа се 

осудените лица и вработените во овие установи кои се грижат за нив. 

Во таа смисла, клучот за добро и успешно управување со извршувањето 

на санкциите во овие установи се наоѓа во природата на односите кои 

се воспоставуваат меѓу овие две групи. Значајна улога кон успешно 

извршување на санкциите и воспоставување на што подобар и 

поуспешен однос меѓу овие две групи лица во затворите имаат 

статусот, правата, обврските и др. на вработените во затворите. Она 

што е значајно за успешно извршување на санкциите, но и за 

гарантирање на почитувањето на правата на осудените лица е постоење 

на доволен број вработени во казнено-поправните установи кои ќе 

можат да одговорат на задачите во установите, нивна правилна и 

објективна селекција, согласно меѓународните стандарди од оваа 
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област кои се преточуваат и во националното законодавство, како и 

прецизно утврдени права и обврски кои ги имаат согласно правната 

регулатива. Исто така, значајно прашање кое се наметнува е потребата 

овие кадри вработени во казнено-поправните установи да бидат 

соодветно наградени за својата работа согласно стандардите кои важат 

во државата, што е многу значаен факт за да може да се избере и 

работно ангажира кадар кој е квалитетен по образование и вештини за 

извршување на својата работа, но и по личните карактеристики. 

Инспекцискиот надзор како посебен вид контрола, кој се врши 

заради утврдување на тоа дали се спроведуваат законите од страна на 

физичките и правните лица, е значаен контролен механизам и во 

областа на извршувањето на санкциите. Резултатите добиени од 

истражувањето во поглед на ставовите на вработените во казнено-

поправните установи во однос на инспекцискиот надзор говорат дека 

вработените укажуваат на потреба од поголема објективност и 

непристрасност при вршење на надзорот, почесто извршување на 

надзорите, како и дека голем дел од нив постапува по препораките и 

укажувањата на инспекторите. Тука би ги напоменале официјалните 

податоци за извршените надзори од страна на инспекторите за 

извршување санкции, односно во 2010 година биле извршени 12 

редовни надзори, 6 контролни надзори и 41 вонреден надзор, во 2011 

година биле извршени 10 редовни надзори и 36 вонредни надзори и во 

2012 година биле спроведени 32 вонредни надзори.
33

 Иако можеби не е 

голем бројот на преземени надзори од страна на инспекторите за 

извршување на санкциите, доколку истите се стават во корелација со 

бројот на инспектори, тогаш може да се каже дека истите се сосема 

прифатливи. Треба да се има предвид дека инспекторите за извршување 

санкции кои го спроведуваат стручноинструкторскиот надзор во 

казнено-поправните установи извршуваат мошне значајна улога во оваа 

област, и тоа не само во насока на констатирање на утврдени 

неправилности при извршувањето на санкциите, туку и во насока на 

превентивно делување на надзорот, односно во иднина да се превенира 

да не се случуваат или да се случуваат што помал број неправилности и 

незаконитости при извршувањето на санкциите. 

 

 

 

                                                 
33

 Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за работењето и 

состочјбата во казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република 

Македонија за 2010, 2011 и 2012 година. 

http://www.pravda.gov.mk/tekstoviuis.asp?lang=mak&id=godizv (пристапено на 

25.03.2013) 
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ПРЕПОРАКИ 
 

• Почести обуки за вработените и проверка на нивните знаења 

• Зачестени инспекциски контроли во казнено–поправните 

установи 

• Зајакнување на објективноста и непристрасноста при вршење на 

инспекцискиот надзор 

• Зајакнување на контролните инспекциски контроли во врска со 

констатираните неправилности 

• Зголемување на бројот на инспектори 

 

Проблеми со кои се соочуваат вработените во казнено-
поправните установи 

  

Затворите се комплексни институции и вработените во нив 

секојдневно се соочуваат со низа проблеми и предизвици
*
. Бастик 

идентификува низа предизвици во делот на управувањето со затворите: 

пренатрупаност и повреди на човековите права (вклучувајќи ги лошите 

материјални услови), несоодветна здравствена заштита, заразни 

болести, зависност од дрога, адресирање на посебните потреби на 

ранливите категории осудени лица, корупција и банди внатре во 

затворите, мониторинг,  инспекција и приватизација на затворите.
34

 Но, 

со кои проблеми и предизвици се соочуваат вработените во 

македонските затвори и затворскиот сиситем во целина? За да се добие 

појасна слика на ова прашање, потребно е да се имаат предвид 

целосните резултати од ова истражување достапни во двата извештаи, 

другите истражувања и релевантната литература во овој дел, како и да 

се направат дополнителни истражувања и анализи. Во овој дел од 

прашалникот истражувачкиот тим се обиде да дојде до сознание (само) 

колку вработените во македонските затвори перципираат одредени 

(спечифични) работи или појави како проблем со кој се соочуваат во 

текот на работата: низок личен доход; пренатрупаност; недостаток на 

тимска работа меѓу самите службени лица; недостаток на соработка со 

осудените лица; недостаток на средства за работа; наредба спротивна 

на закон и работа под притисок. 

 

                                                 
*
 Автор: Доц. д-р Марија Миленковска 

34
 Megan Bastic. The Role of Penal Reform in Security Sector. Occasional Paper No18. 

(Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, 2010) pp. 36-43. достапна на 

www.dcaf.ch/publications. 
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Табела бр. 22 Проблеми со кои се соочуваат вработените во КПУ 

 Да  Не 

низок личен доход 93, 5 % 6,5 % 

пренатрупаност 82,1 % 17,9 % 

недостаток на тимска работа меѓу самите службени 

лица 

68,1 % 31,9 % 

недостаток на соработка со осудените лица 48,7 % 51,3 % 

недостаток на средства за работа 83 % 17% 

да извршам наредба спротивна на закон 14,5 % 85,5 % 

работа под притисок 59,6 % 40,4 % 

 

Ако се анзлиираат податоците дадени во табелата погоре, се 

забележува дека најголем број од вработените во казнено-поправните 

установи во државата сметаат дека нискиот личен доход е проблем со 

кој се среаќаваат во текот на работата. Имено, големо мнозинство од 

испитаниците или 93,5% од нив изјавиле дека нискиот личен доход за 

нив претставува проблем со кој се соочуваат во текот на работата. Исто 

така, големо мнозинство од испитаниците или 83 % од нив изјавиле 

дека недостаток на средства за работа е проблем со кој се соочуваат во 

текот на работата.  

Извештаите на Народниот правобранител на Република 

Македонија посочуваат на пренатрупаноста како проблем на 

македонскиот затворски систем. Резултатите од истражувањето говорат 

во прилог на ваквите забелешки. Имено, над осумдесет проценти од 

испитаниците (82,1%) сметаат дека пренатрупаноста на затворите е 

проблем со кој се соочуваат во текот на работата. Пренатрупаноста на 

затворскиот сиситем не е проблем што е карактеристичен само за 

Македонија. Некои анализи покажуваат дека пренатрупаноста е 

проблем во речиси шеесет проценти од затворските системи во 

светот.
35

 Сим (Sim) исто така, говори за пренатрупаноста (период 1997 -

2006) како проблем на затворскиот систем на Англија и Велс.
36

 

Експертите, зборувајќи за пренатрупаноста во затворите во државите во 

Латинска Америка ќе укажат дека таа „негативно влијае на сите 

аспекти во функционирањето на затворите и затворските услови во 

секоја држава во регионот.
37

 Според нив, проблемот на пренатрупаност 

                                                 
35

 Megan Bastic. The Role of Penal Reform in Security Sector. Occasional Paper No18. 

(Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, 2010) p.36. достапна на 

www.dcaf.ch/publications. 
36

 Види повеќе во: Joe Sim. Punishment and Prison: Power and Carcera State. (Sage, 

2009).  
37

 Megan Bastic. The Role of Penal Reform in Security Sector. Occasional Paper No18. 

(Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, 2010) p.36. достапна на 

www.dcaf.ch/publications. 



 

 

45 

влијае врз сите аспекти, вклучувајќи ја здрвствената заштита, 

хигиената, исхраната, рекреацијата, обуката, како и работата и 

безбедноста и на осудените лица и на персоналот“.
38

Имајќи го предвид 

ова, неопходни се доплонителни напори со цел надминување на овој 

проблем со кои голем број од вработените во македонските затвори 

одговориле дека се соочуваат, бидејќи како што ќе заклучат експертите: 

„сѐ додека не се реши проблемот со пренатрупаноста, напорите да се 

подобрат другите аспекти на затворскиот систем најверојатно нема да 

имаат влијание или може да се покажат како залудни“.
39

  

68,1% од вработените во казнено-поравните установи опфатени 

со истражувањето кои одговориле на прашањето, се изјасниле дека 

недостаток на тимска работа меѓу самите службени лица е проблем со 

кој се соочуваат во текот на работата, а помалку од мнозинството од 

испитаниците или 48,7 % од нив сметаат дека недостаток на соработка 

со осудените лица е проблем со кој се соочуваат во текот на работата. 

Изненадувачки е податокот дека е поголем процентот на вработени во 

казнено-поправните установи кои одговориле дека недостатокот на 

тимска работа меѓу служебните лица е проблем со кој се соочуваат во 

текот на работата, отколку што е процентот на оние кои одговориле 

дека недостатокот на соработка со осудените лица е проблем со кој се 

соочуваат во текот на работата.  

 Во овој дел, истражувачкиот тим се обиде да дојде до 

сознание и колку затворскиот персонал се соочува со наредби 

спротивни на закон во текот на работата и колку од нив сметаат дека 

работат под притисок, односно работата под притисок е проблем со кој 

се соочуваат во установата во којашто работат. Во однос на појавите 

анализирани погоре во овој дел од трудот, се забележува дека 

значително помал број од испитаниците или 14,5% од нив кои 

одговориле на прашањето се изјасниле дека се соочуваат со проблем од 

нив да се бара да извршат наредба спротивна на законот. Меѓутоа, 

мнозинството од испитаниците или 59,6% од нив (кои одговориле на 

прашањето) одговориле потврдно, дека работата под притисок е 

проблем со којшто се соочуваат во текот на работата.  

 Заклучок  
 

Анализата на податоците собрани преку анкетирањето 

(прашалник) на вработените во македонските затвори, покажа дека 

големо мнозинство од вработените во македонските затвори сметаат 

                                                 
38

 Ibid.  
39

 Ibid. 
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дека нискиот доход (93,5%), недостаток на средства за работа (83%) и 

пренатрупаноста (83,1%) се проблеми со кои се соочуваат во текот на 

работата. Исто така, околу шеесет проценти од анкетираните (59,6%) се 

изјасниле дека работата под притисок е проблем со кој се среќаваат на 

работа. Нискиот животен стандард на граѓаните е проблем генерално во 

државата. Дали и како да се реши овој проблем, најверојатно e еден од 

најголемите предизвици за државата, Меѓутоа, во овој дел е пожелно да 

укаже на ставовите на експертите дека „задоволството од работата 

влијае врз однесување на персоналот кон осудените лица“.
40

Оттука, 

меѓу другото, пожелно е да се работи во насока на градење чувство кај 

вработените во затворите во РМ дека нивната работа е вреднувана.  

Потребни се активности да се надмине пренатрупаноста во 

затворите, особено ако се има предвид дека тешко може да се постигне 

подобрување на другите аспекти од затворскиот систем во државата без 

надминување на овој проблем.  

Резултатите во овој дел, исто така покажаа дека е пожелно да се 

работи на програми и активност во насока на зајакнување на тимската 

работа (team building) меѓу вработените во казнено-поправните 

установи. 

 

Промените во казнено –поправните установи: подобрување 
или ? 

  

Република Макдонија спроведе (и сѐ уште спроведува) низа 

реформи со цел создавање на модерен и ефикасен затворски систем на 

ниво на стандардите на Европската унија. Во 2006 година беше донесен 

нов Закон за извршување на санкциите (кој претрпе неколку измени до 

денес) и низа подзаконски акти, програми и стратегии. Државата често 

беше мета на критики (и сѐ уште е) во делот на затворскиот систем од 

страна на релевантните национални и меѓународни институции. 

Надлежните презедоа низа мерки како одговор на критиките. Но, дали е 

доволно? И дали денес ситуацијата во затворите е подобра од вчера? Во 

тој контекст во рамките на прашалникот беа поставени сет прашања 

кои имаа за цел да видат какви се ставовите на вработените во казнено-

поправните-поправните установи во однос на промените што се 

случиле во одредени аспекти откако тие се работно ангажирани во 

установата.  

 Имајќи ги предвид промените што се случиле во установата 

                                                 
40

 Heiner Bögemann “Promoting health and managing stress among prison employees in 

Lars Møller, Heino Stöver, Ralf Jürgens, Alex Gatherer and Haik Nikogosia, (Eds.), Health 

in prisons A WHO guide to the essentials in prison health. (Copenhagen :WHO,) 16.  
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откако се работно ангажирани, најголем процент од испитаниците што 

одговориле се изјасниле дека условите за живот и работа се влошиле 

(44,3%), 34,1% од нив оцениле дека условите за живот и работа 

останале непроменети, а 16,2% од нив оцениле дека тие се подобрени, а 

само 5,4% од нив деке се значително подобрени. Во однос на 

дисциплината, исто така, најголем процент од вработените во 

установата или 41,9% од нив сметаат дека состојбата во однос на 

дисциплината е влошена, 26,3% од нив сметаат дека состојбата е без 

промени, 25,8% од нив ја оценуваат состојбата како подобрена, а 5,9% 

од нив сметаат дека е значително подобрена (види графикон бр. 4). 

Во однос пак, на неформалниот однос меѓу персоналот во 

установата и осудените лица, најголем дел од вработените (44,3%) 

оцениле дека тој е без промени, 28,1% од нив оцениле дека е влошен, 

22,7% од нив дека е подобрен, а само 4,9% од испитаниците оцениле 

дека е значитено подобрен откако се работно ангажирани во 

установата. Облиците на третман на осудените лица редовно се предмет 

на научен интерес. Во овој дел истражувачкиот тим се интересираше 

како вработените во казнено-поравните установи ги оценуваат 

промените во однос на облиците на третман на осудените лица. 

Најголем дел од испитаниците или 36,2% од нив одговориле дека се без 

промени, а 34,6% дека се подобрени. Помал процент од вработените 

лица или 17,8% од оние кои одговориле на прашањето, промените во 

однос на облиците на третман на осудените лица ги оцениле како 

влошени, а 11,4% од нив ги оцениле како значително подобрени. 

Истражувањето не навлегува во оценка на промените по одделни 

видови третман на осудените лица.  

Истражувањето исто така имаше за цел да види каква е 

перцепцијата за вработените во однос на безбедноста во установата 

каде работат, имајќи ја предвид специфичноста на затворите како 

„тотални институции”-„затворени еднополни општества одделени од 

општеството социјално и физички,
41

 во коишто лицата се принудени да 

коегзистираат спротивно на нивната војла. Резултатите покажаа дека 

повеќе од една третина (36,4%) од испитаниците кои одговориле на 

прашањето оцениле дека безбедноста е влошена, една третина од нив 

(30,5%) оцениле дека имајќи ги предвид промените што се случиле во 

установата откако се работно ангажирани безбедноста во установата е 

без промени, 24,1% од нив оцениле дека е подобрена, а 9,1% од 

испитаниците одговориле дека таа е значително подобрена (види 

графикон бр. 5). 

                                                 
41

 Hensley,C., Wright,J., Tewksbury, R., & Castle, T. (2003).The Evolving Nature of Prison 

Argot and Sexual Hierarchies. The Prison Journal, 83: 289 – 300.  
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Графикн бр. 4 Како ги оценувате промените што се случиле во КПУ? 

 

Заклучок 
 

Само врз основа на статистичките податоци за перцепцијата на 

вработените во казнено-поправните установи, не можат да се влечат 

генерални заклучоци за промените што се случуваат во текот на 

нивното функционирање во одделни важни апекти. Меѓутоа, не смее да 

се занемари фактот дека најголем дел од вработените смета дека 

условите за работа и живот во установата, безбедноста и дисциплината 

во затворите се влошени откако тие се вработени. Ова е загрижувачки 

тренд. Исто така, не смее да се занемари фактот дека најголем дел од 

испитанците сметаат дека нема промени во неформалниот однос 

персонал-осудени лица и облиците на третман откако тие се 

ангажирани во установата. 
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ГЛАВА ТРЕТА 
 

КАДРОВСКАТА СОСТОЈБА И МЕЃУЧОВЕЧКИТЕ ОДНОСИ 
ВО ПЕНИТEНЦИЈАРНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Меѓучовечките односи на работното место (и надвор од него) 

играат значајна улога во развојот и во одржувањето на позитивните 

чувства во рамките установата
*
. Иако квалитетот на меѓучовечките 

односи не е доволен за продуктивноста на работникот, сепак, може да 

се каже дека неговиот придонес е главен и значаен. Затоа раководните 

работници се воздржуваат од манифестирање и практикување на 

чувство на фаворизирање секојдневно, а особено при носење тешки, а 

понекогаш и непопуларни одлуки. Се смета дека и во такви ситуации 

неопходно е да се покажат чувства или грижа кон вработениот и да се 

придонесе тој да се чувствува значаен за колективот и односите во 

него
1
. 

Преку работата, покрај материјалните се создаваат и духовни 

претпоставки за сигурност, спокојство, самореализација и комфор на 

човечкиот труд2. Затоа се смета дека задоволството од работата е 

пријатна емоционална состојба која е резултат од проценката на нечија 

работа, афективна реакција на нечија работа и однос кон таа работа. 

Задоволството од работата е став со јасно разграничување на објектите 

на когнитивната евалуација: а) афектот (емоцијата), б) вербата и в) 

однесувањето. Задоволството од работа ги прави луѓето посреќни. На 

него влијаат повеќе фактори меѓу кои и стилот на менаџирање, 

културата, степенот на вклученост на вработените во процеот на 

одлучувањето, информироноста, почитувањето на поединецот и други 

фактори. 

Во науката моделите за управување со човечките потенцијали 

постојано се развиваат. Тие се појавуваат како резултат на сложеното 

заемно дејствување на повеќе фактори. Во научната дебата се 

анализираат четирите основни модели на управување со човечките 

потенцијали, и тоа: а) рационалната цел, б) внатрешниот процес, в) 

                                                 
*
 Автор: проф. д-р Цане Т. Мојаноски 

1
 ucanr.edu/repository/a/?a=72453 [пристапено на 13.08.2014]; стр. 165; 

2
 Весна Гроздановска: Природата на менаџментот со човечки ресурси; стр. 4-5; Види: 

http://www.mnd-bitola.mk/files/broj%2012/11_Priroda%20na%20menadz.pdf [пристапено 

на 13.08.2014]; 
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човечките односи и г) отворени системи.3.  

Моделот на човечки односи како клучна вредност ја смета 

посветеноста, кохезијата и желбата. Според него, ангажирањето води 

кон посветеност. Значи, централен процес во овој модел се учеството, 

разрешувањето на конфликти и изградбата на консензус. 

Организацијата има погодна тимски ориентирана клима, во која 

донесувањето решенија и процесот на извршување на задачите се 

карактеризира со длабока ангажираност. Според овој модел, ако 

ефикасноста на еден работник опадне, менаџерите, согласно 

перспективите за развој, обмислуваат соодветен спектар од 

мотивациони фактори.  

Мотивирањето на вработените значи обезбедување услови за 

работа со висок степен на погодност и развој на продуктивна клима во 

организацијата. Во науката, мотивацијата се толкува како поттик на 

вработените да ги извршуваат поставените задачи и со тоа да 

придонесат во остварување на целите. Содржински, таа е определена 

како систем од променливи величини кои вработените различно ги 

прифаќаат и преферираат.  

За да може да се разбере мотивацијата, претходно треба да се 

разбере човечката природа. Таа може да биде едноставна, но 

истовремено и многу сложена, a сигурно не e составена само од она 

што го пишува во досието за секој вработен. Затоа, неопходно е 

менаџерите  да ги познаваат своите вработени пред да воведат систем 

за мотивирање на работното место. Се смета дека, ако менаџерот и 

вработениот добро се познаваат, тогаш нема да се преземаат чекори кои 

ќе бидат на штета на мотивирањето и задоволството на неговите 

вработени. Затоа, организацијата која е фокусирана на определени 

цели, одбира систем за мотивирање којшто ги мотивира вработените. 

Одговорите на овие прашања во мотивационите теории (како што e 

онаа на познатиот психолог Маслов) се различни и се темелат на 

претпоставката дека човекот има потреба од користење и развивање на 

своите способности и вештини. Ваквото задоволување на потребите по 

хиерархиски ред, претпоставува дека кога потребите од пониските 

нивоа ќе бидат задоволени, се создаваат услови за активирање на некое 

од повисоките нивоа на потреби, односно дека во повисоката фаза во 

задоволување на своите потреби има потреба од самоактуелизација. 

Има и други гледишта, дека луѓето со најмалку талент настојуваат да се 

самоактуелизираат и настојуваат да најдат смисла во работата, под 

услов останатите нивни потреби помалку или повеќе да бидат 

                                                 
3
 Роберт М. Фалмер: Новиот менаџмент, (Д.2.), Скај агенција, Скопје, 1994, стр. 195; 
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задоволени4. 

Функционирањето на организацијата зависи од постоењето на 

климата во организацијата која постојано се гради и негува. Таа исто 

така зависи и од бројот на стручните и образовани кадри и квалитетот 

на врвните менаџери кои управуваат со организацијата и ги носат 

стратешките планови. Кога се зборува за климата на организацијата, 

обично се подразбира вкупниот амбиент и условите за живот и работа 

внатре во организацијата, кои, пак, овозможуваат вработените да се 

чувствуваат пријатно или непријатно, a со тоа имаат директно влијание 

врз нивниот однос кон работата. Менаџментот во една организација во 

најголема мерка зависи од особините и личните карактеристики и 

способности на менаџерот, меѓу кои и тие: а) да има почит кон 

соработниците; б) да знае да ги објасни целите на организацијата; в) 

редовно да ги информира соработниците и да инсистира на повратна 

спрега; д) секому да објасни што се очекува од него; ѓ) да им помага на 

вработените да ги развиваат своите способности и да им даде можност 

за афирмација на нивната креативност и умешност; е) да создава 

култура и клима во организацијата за да обезбеди лесно и мотивирано 

извршување на работите; ж) да има способност да ги поттикне 

вработените на соработка; з) коректно да ги наградува соработниците 

согласно нивниот придонес во ефикасноста на организацијата; ѕ) 

способност да ги мотивира соработниците за добро извршената работа; 

и) навремено да ги отстранува причините за конфликти и други 

аномалии и ј) на соработниците да им овозможи да влијаат на 

ситуацијата5. 

Значаен дел од поединците поседуваат природен нагон, потреба 

и желба да се наметнуваат и да управуваат со другите, додека многу 

луѓе се препуштаат на илузијата, ја жртвуваат својата слобода и 

стануваат лојални на водачот. Проблемот настанува кога луѓето - 

водачи не знаат како да го постигнат тоа управување со другите, a 

притоа да се придржуваат на основните постулати на разумот. 

Проблемот e поголем кога водачот не  се стреми кон механизмите за 

самоодбрана со две основни функции, односно да оправдуваат некое 

однесување и да ја скријат вистинската мотивација дури и од самите 

себеси. Способноста за комуницирање, координирање и мотивирање на 

луѓето и за обединување на луѓето во кохезивен тим, ги разликува 

ефектните од неефeктивните менаџери. Како и концепциските вештини, 

и човечките вештини се учат со образование и обука и се развиваат со и 

преку искуството, односно практиката. Кога сакаат да ја искористат 

                                                 
4
 Роберт М. Фалмер: Новиот менаџмент, (Д.2.), Скај агенција, Скопје, 1994, стр. 58- 76;  

5
 Ibidem... стр. 77; 
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предноста на самоуправните тимови, организациите користат програми 

за развој на вештини за лидерство и за водење групи. Затоа се смета 

дека за да може ефективно да се раководи со меѓучовечките односи, во 

една организација секој вработен треба да научи како да сочувствува со 

другите луѓе, односно да ги разбере гледиштата и проблемите со кои се 

соочуваат вработените. Во таа смисла се препорачува менаџерите 

повремено да ги согледуваат моделите на комуникација со вработените 

и да ги оценат своите силни и слаби страни во комуникацијата со нив. 

Посебно треба да ја анализираат реакцијата на нивните претпоставени, 

на колегите и потчинетите во процесот на остварувањето на функциите 

на организацијата6.  

Во типологизациите на лидерите е и онаа која нив ги определува 

како тип ориентиран кон соработка. Станува збор за лидери кои се 

заинтересирани за градење добри односи на соработка со своите 

подредени и со настојување да се гради амбиент на почитување и 

чувство на пријатност и исполнетост. Менаџерите ориентирани за 

соработка се грижат за одржувањето висок квалитет на меѓучовечки 

односи со подредените7. Притоа, од значење е културата на една 

организација. Станува збор за збир на знаења, вредности, морални и 

етички норми, разбирања, верувања, обичаи и навики што треба да ги 

поседуваат вработените во однос на работата и работните обврски. За 

да можат да се остварат таквите обврски, треба да се развива 

креативната клима. 

Под креативна клима се подразбираат околностите, односите 

што му угодуваат на креативниот труд. Креативната организација 

презема сѐ што е потребно за во неа да се создадат услови кои 

овозможуваат креативниот и претприемачки дух да преовладее кај 

широкиот круг вработени. За таквата состојба можат да влијаат бројни 

чинители, како што се: а) мрежата на комуникации, б) насоченоста кон 

нови цели и нивно разбирање, т.е. препознавање во нив и на личните 

интереси на поединецот, мотивацијата, материјалната и духовна 

стимулација, в) соодветната организација на процесот на донесување 

одлуки, како и г) на обликот и начинот на водење на креативните 

активности. 

За создавање креативни услови значајно е да постои поврзаност 

меѓу аналитичкиот пристап и креативното размислување, постоењето 

на внатрешни претприемачи - менаџери, поволен однос меѓу 

конформизмот и креативноста, како и однос меѓу различините позиции 

                                                 
6
 Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Charles W.L. Hill: Современ менаџмент, второ 

издание, Скопје, 2008, стр.21; 
7
 Ibidem.... стр. 305; 
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и ставовите на креативните работници и стручњаци. 

Овде треба да се подвлече дека и најатрактивната идеја или 

креација нема да значи нешто, ако таа не се претвори во иновација, а 

притоа иновацијата не најде свој израз во позитивната промена или 

нова техника, технологија, организација, метод на истражување, или 

вистински пристап кон проблемите заснован на принципите на 

научното сознание и знаење, на образовните стандарди и на 

меѓучовечките односи8. 

За напредокот на организацијата незаобиколен факт е процесот 

на развој на кадрите. Тој се состои од пет етапи:9: 

1. утврдување на потребите, 

2. создавање клима за развој на кадрите (бонитет на општата 

клима, кадровска политика, став на менаџментот), 

3. утврдување на резултатите (постигањата) во работата 

(движење – патека на (во) кариерата), 

4. утврдување на индивидуалните резултати (напредување во 

образванието и обуката, специјализации, семинари, советувања за 

кариера), 

5. план за напредување (се утврдуваат работите кои се услов за 

напредување, начините на напредување и роковите за тоа). 

Развојот на кариерата е процес од меѓусебно поврзани и 

усогласени парцијални индивидуални и организациски активности 

преку кои поединецот и организацијата се јавуваат како партнери во 

унапредувањето и развојот на индивидуалната кариера. Развојот на 

кариерата на поединецот може да се претстави во пет фази: (1) 

истражување, (2) втемелување (зацврстување), (3) средина на 

кариерата, (4) доцна кариера и (5) повлекување, односно пензионирање. 

Истражувањето на кариерата почнува пред влезот во процесот на 

трудот, во текот на посетата на основното и средното училиште, кога 

поединецот е под влијание на родителите, роднините, пријателите, 

медиумите и сл. Во оваа фаза е значајно изборот на занимањето и 

стручното усовршување на поединецот. Честопати развојот во 

кариерата зависи од изборот на образованието , универзитетско и 

академско во сите степени. Втемелувањето (зацврстувањето започнува 

со барањето, односно со добивањето на првото вработување, со 

учењето како се работи, со првите успеси и неуспеси. Во оваа фаза е 

најголема флуктуацијата на вработените. Средината на кариерата е фаза 

во која обично се врши преиспитување и се спроведува валоризација на 

                                                 
8
 Vidoje Stefanović, Drago Cvijanović, Boško Vojnović: Lavirinti menadžmenta, Institut za 

ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2012, стр. 70; 
9
 Ibidem.... стр. 107 
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дотогашните успеси или кризи во кариерата. Во доцната кариера 

кулминираат знаењата, искуството и мудроста на поединецот стекнати 

со долгогодишната работа. Ова е дел од кариерата кога поединецот се 

јавува во улога на советник. Повлекувањето е тешко за секого, а 

посебно за оние кои имале успешна кариера, затоа доаѓа до намалување 

на активностите, пренесување на знаењата на замената и подготовка за 

повлекување, односно пензионирање 10. 

Кадровската состојба во пенитенцијарните установи во 
Република Македонија 

 

Во казнено-поправните и воспитно-поправните установи во 

Република Македонија, според податоците на Управата за 

спроведување санкции, на 31.12.2012 година имало вкупно 766 

вработени. Според нивната оценка, во казнено-поправните установи 

клучни се секторите за ресоцијализација и за обезбедувањето на 

осудените лица. Бројот на вработени во секторот обезбедување 

изнесувал 527 лица, а во секторот за ресоцијализација вкупно 95 лица. 

 
Табела бр. 23 Бројот на вработени во казнено-поправните и 

воспитно поправните установи во Република Македонија со 

состојба на 31.12. 2012 година 
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КПД Идризово 2 24 200 27 7 260 

КПД Штип 1 11 61 7 5 85 

КПД Струга  2 4 8 6 1 21 

Затвор Скопје 2 7 93 12 5 119 

Затвор Тетово 2 4 23 4 2 35 

Затвор Битола 2 12 26 10 2 52 

Затвор Прилеп 1 6 20 4 1 32 

Затвор Струмица 1 5 15 7 0 28 

Затвор Гевгелија 1 4 16 6 0 27 

Затвор Куманово 1 2 22 5 0 30 

Затвор Охрид 2 2 25 6 0 35 

Затвор Тетово 2 14 18 7 1 42 

Вкупно 19 95 527 101 24 766 

Извор: Годишен.... стр.18; 

 

Најбројна казнено-поправна установа е КПД „Идризово“. Во 

                                                 
10

 Ibidem... стр. 156; 
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него работат 260 вработени, од кои 200 во секторот за обезбедување и 

24 вработени во секторот за ресоцијализација. Ваквата бројка на 

вработени е логична, бидејќи бројот на осудени лица во оваа установа 

се движи околу 1300 осудени лица. Потоа по бројност е Затворот во 

Скопје со 119 вработени, од кои 93 во секторот за обезбедување и 7 во 

секторот за ресоцијализација. И бројот на вработените во Затворот во 

Штип укажува дека изнесува 61 вработен во обезбедувањето и 11 во 

секторот за ресоцијализација. 

 
Табела бр. 24 Структура на вработени во казнено-поправните и 

воспитно поправните установи во Република Македонија со 

состојба на 31.12. 2012 година 
Казнено-поправна 

установа 
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зац
и

ја 

С
ек

то
р

 
за 

о
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КПД Идризово 0,77 9,23 76,92 10,38 2,69 100,00 
КПД Штип 1,18 12,94 71,76 8,24 5,88 100,00 
КПД Струга  9,52 19,05 38,10 28,57 4,76 100,00 
Затвор Скопје 1,68 5,88 78,15 10,08 4,20 100,00 
Затвор Тетово 5,71 11,43 65,71 11,43 5,71 100,00 
Затвор Битола 3,85 23,08 50,00 19,23 3,85 100,00 
Затвор Прилеп 3,13 18,75 62,50 12,50 3,13 100,00 
Затвор Струмица 3,57 17,86 53,57 25,00 0,00 100,00 
Затвор Гевгелија 3,70 14,81 59,26 22,22 0,00 100,00 
Затвор Куманово 3,33 6,67 73,33 16,67 0,00 100,00 
Затвор Охрид 5,71 5,71 71,43 17,14 0,00 100,00 
Затвор Тетово 4,76 33,33 42,86 16,67 2,38 100,00 

Вкупно 2,48 12,40 68,80 13,19 3,13 100,00 
Извор: Годишен ....стр.19; 

 

Податоците во Табела бр.28 укажуваат на структурата на 

вработените според секторот и установата во која работат. Може да се 

констатира дека во 11 од дванаесетте установи повеќе од половината од 

вработените се во секторот обезбедување или вкупно 68,80%. 

Интересно е да се забележи дека во неколку установи процентуално се 

побројни вработените од секторот за извршно- управни и финансиски 

прашања во однос на секторот за ресоцијализација. Таков е случајот со 

затворите во Гевгелија (22,22% спрема 14,81%), Охрид (17,14% спрема 

5,71%), Струмица (25,00% спрема 17,86%), Куманово (16,67% спрема 

6,67%). Нешто поинакви, или нешто позначително е учеството на 

вработените во секторот за ресоцијализација во однос на секторот за 

извршно-управни прашања во Битола (19,23% спрема 23,08%), Тетово 

(16,67% спрема 33,33%). И најелементарната анализа на податоците 
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укажува дека е неповолна структурата на вработените според 

примарните цели на установите. Имено, во казнено-поправните 

установи во Македонија доминираат вработените во секторот за 

обезбедување, што е резултанта на потребата од континуирано 

обезбедување. Но, некои соодноси во оваа структура укажуваат дека 

тие се на штета на секторите за ресоцијализација и здравствена 

заштита, што упатува на потребата од зајакнување на капацитетите на 

овој план, што ќе влијае на зајакнувањето на процесот на 

ресоцијализација и подигнувањето на нивото на здравствената грижа и 

услуги.  
 
Табела бр. 25 Структура на вработени во казнено-поправните и 

воспитно поправните установи во Република Македонија, според 

секторите во кои се вработени (состојба на 31.12. 2012 година) 
Казнено-поправна 
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КПД Идризово 10,53 25,26 37,95 26,73 29,17 33,94 

КПД Штип 5,26 11,58 11,57 6,93 20,83 11,10 

КПД Струга  10,53 4,21 1,52 5,94 4,17 2,74 

Затвор Скопје 10,53 7,37 17,65 11,88 20,83 15,54 

Затвор Тетово 10,53 4,21 4,36 3,96 8,33 4,57 

Затвор Битола 10,53 12,63 4,93 9,90 8,33 6,79 

Затвор Прилеп 5,26 6,32 3,80 3,96 4,17 4,18 

Затвор Струмица 5,26 5,26 2,85 6,93 0,00 3,66 

Затвор Гевгелија 5,26 4,21 3,04 5,94 0,00 3,52 

Затвор Куманово 5,26 2,11 4,17 4,95 0,00 3,92 

Затвор Охрид 10,53 2,11 4,74 5,94 0,00 4,57 

Затвор Тетово 10,53 14,74 3,42 6,93 4,17 5,48 

Вкупно 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Ако се погледне структурата на вработените како целина, без 

разлика во која установа се наоѓаат, каква е дистрибуцијата на 

вработените по сектори, тогаш може да се констатира дека 25,26% од 

вработените во секторот за ресоцијализација се во КПД „Идризово“, 

11,58% во Штип, 14,74% во Тетово, 12,63% во КПД во Битола, па 

следува КПД „Скопје“. Значително е помало учеството на вработените 

во овој сектор во останатите установи. Што се однесува до структурата 

на вработените во секторот за обезбедување, може да се констатира 

дека 37,95% се на работа во КПД „Идризово“, 17,65% во Затворот во 

Скопје, потоа следува КПД „Штип“ со 11,57% од вкупниот број 

вработени во овој сектор. Останатите казнено-поправни и воспитно- 

поправните установи се движи 4,93% во Затворот во Битола до 1,52% 

во КПД „Струга“. 
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Структурата на вработените во секторот обезбедување укажува 

дека 67,17% се концентрирани во три установи, а додека вработените 

во секторот за ресоцијализација со 64,21% се вработени во четири 

институции (КПД „Идризово“, КПД „Штип“, „Тетово“ и Затвор 

„Битола“).  

 
Табела бр. 26 Вработени во казнено-поправните и воспитно 

поправните установи според возраста 

Возраст вработени % 

Од 18 -25 години 54 7,27 

Од 26 – 35 години 231 31,09 

Од 46 – 45 години  220 29,61 

Од 46 – 55 години 200 26,92 

Над 55 години 38 5,11 

Вкупно 743 100,00 

Извор: Ibidem..., стр.20; 

 

Според возраста доминираат вработените на возраст од 26 до 35 

години (31,09% од вкупниот број вработени), потоа следуваат 

возрасните групи од 36 до 45 години (29,61%) и од 46-55 години со 

26,92%. Најмалкубројни се вработените над 55 години со 5,11%, но и 

младите од 18-15 години чие учество се движи 7,27%. 
 

 

Табела бр. 27 Вработени во казнено-поправните и воспитно 

поправните установи според видот на образование 

Вид на образование на вработените Број на вработени  

Основно образование 3 0,40 
Средно образование 535 72,01 
Вишо образование 23 3,10 
Високо образование 178 23,96 
Магистер 4 0,54 
Доктор на науки 0 0,00 
Вкупно 743 100,00 

Извор: Ibidem... стр. 21 
 

Во казнено-поправните и воспитно-поправните установи според 

степенот на образование најбројни се вработените со средно 

образование, 535 или 72,01, скоро три четвртини и една четвртина, 

односно 23,96% со високо образование. 3,5% припаѓаат на вработени 

што имаат друг образовен профил, обично вишо или основно 

образование. Најбројни се вработените во секторот за обезбедување, а 

според степенот на образование во овој сектор доминираат вработените 

со средно образование, а од 178 вработени со високо образование и 
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магистри на науки се наоѓаат распоредени во секторите за 

ресоцијализација. 

Положбата на вработените во пенитенцијарните установи се 

регулирани со повеќе законски акти, како што се законите за државни 

службеници, за здравствена заштита, за пензиско и инвалидско 

осигурување и за работни односи
*
. Во измените и дополнувањата на 

Законот за извршувањето на санкциите
**

 посебно е регулирана 

положбата на затворската полиција.  

 

Организација и надлежност на затворската полиција 
 

Работите на обезбедувањето во казнено-поправните и воспитно-

поправните установи ги врши затворска полиција која се организира 

како посебна организациона единица. Затворската полиција врши 

обезбедување на осудените и притворените лица, надворешно и 

внатрешно обезбедување на установата и нејзините објекти потребни за 

одржување на безбедноста, и врши други работи уредени со Законот 

како општ акт. Со неа раководи заповедник. Дефинирана е како 

униформирана, вооружена и опремена структура
11

. 

 Должности на затворската полиција 
 

Што е однесува до обврските, припадникот на затворската 

полиција има должност да го почитува работното време, да го извести 

непосредно претпоставениот раководител во случај на спреченост за 

доаѓање на работа во рок од 24 часа, ако тоа не е можно да го стори од 

објективни причини или виша сила, во тој случај известувањето е 

должен да го стори веднаш по престанувањето на причината која го 

оневозможила известувањето, да ја врши својата работа 

професионално, совесно, одговорно, навремено и ефикасно, согласно со 

Уставот на Република Македонија, законите и подзаконските акти, да ја 

врши својата работа непристрасно и без влијанија од политички партии, 

да не ги искажува и пропагира јавно своите политички убедувања на 

своето работно место и да не ги злоупотребува своите верски 

уверувања, да ги извршува наредбите на директорот на установата, 

инспекторите за извршување на санкциите и на своите претпоставени, 

да ја чува класифицираната информација и угледот на установата, да не 

прима подароци, паричен надоместок или каква било корист или 

услуга, да носи службена униформа и службена легитимација во текот 

на работното време, да го остави оружјето за кое е задолжен во 

                                                 
11

 Ibidem.... Член 54-б; 
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установата по завршувањето на работното време и да го почитува 

кодексот за однесување на службените лица во извршувањето на 

работните задачи во казнено-поправните и воспитно-поправните 

установи
12

. 

Одбивање наредба 
 

Позитивните прописи го уредуваат прашањето на автономијата 

на вработениот во однос на опасноста да стори дејствие што е 

спротивно на позитивното и хуманитарното право и на тој начин да ги 

заштити вредностите на слободата и демократијата и да придонесе кон 

владеењето на правото. Станува збор за инструмент кој на вработениот, 

овде на припадникот на затворската полиција, му обезбедува можност 

да се заштити од авторитарното и неконтролирано поведение на лицата 

во организациската структура. Имено, во овој тип организации, 

најчесто важи правилото на субординација и едностарешинство. Така, 

според Законот, „доколку припадникот на затворската полиција смета 

дека издадената наредба не е во согласност со Уставот на Република 

Македонија, законите или друг пропис, ќе му укаже на тој што ја издал 

наредбата за нејзината незаконитост. Во таа смисла, се укажува дека 

доколку тој што ја издал наредбата ја повтори, припадникот на 

затворската полиција има право да побара писмен налог за извршување 

на наредбата, во кој се наведува идентитетот на тој што ја издал и 

прецизна содржина на наредбата“
13

.Законските решенија ги уредуваат и 

деталите, тогаш кога наредбата е издадена писмено, таа го обврзува 

припадникот на затворската полиција да ја изврши. Во тој случај се 

укажува и на можноста доколку припадникот на полицијата оцени 

„дека нејзиното извршување претставува кривично дело во кој случај ќе 

го одбие извршувањето на наредбата и ќе го извести непосредно 

претпоставениот раководител од оној што ја издал наредбата, управата 

и Државната комисија за спречување корупцијата“
14

.  

Кога се зборува за положбата на вработените во затворите, 

посебно внимание е посветено на положбата на затворската полиција 

затоа што таа располага со овластувања и може да употреби средства со 

кои можат да се нарушат позитивните прописи и меѓународните 

стандарди со затворените лица. Затоа позитивниот пропис укажал дека 

припадникот на затворската полиција кој нема непосредно да го 

предупреди „претпоставениот раководител дека наредбата не е уставна, 

односно е незаконита и ја изврши наредбата, тој ќе одговара за 

                                                 
12

 Ibidem .... Член 54-з;  
13 Ibidem.... Член 54-и; 
14

 Ibidem.... Член 54-и; 
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нејзиното извршување, како и оној што ја издал наредбата“
15

, но тој не 

може да биде повикан на одговорност за укажувањето. 

 Кога станува збор за политичкиот живот и организирањето на 

изборни кампањи или други јавни настапи, се укажува дека 

припадникот на затворската полиција не смее директно да учествува во 

нив, особено не во текот на работното време, како и тоа дека тој „не 

смее да носи или да истакнува партиски симболи на работното место“
16

. 

 

Односите во установите преку перцепциите на испитаниците 
 

Во истражувањето, предмет на интерес беше поставената група 

прашања поврзана со претставите за положбата и односите на 

вработениот во казнено-поправната установа. Таквите претстави се 

поврзани со задоволство од работата. Тоа е состојба на вработениот и 

има влијание во неговото однесување, посебно на редовното 

извршување на работните задачи, почитувањето на колегите и 

менаџмент - тимот. Задоволниот работник, всушност е продуктивен 

работник и успешноста на установата обично е детерминирана од 

нивото на задоволство. Тоа е важен показател на мотивацијата. 

 
Табела бр. 28 Одговори на испитаниците за положбата и односите во 

установата 

Обележете го степенот на согласност со 

понудениот став: 

Н
и

к
о

гаш
 

Е
д

н
аш

 
и

л
и

 

д
в
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а
ти
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р

и
 
и

 
п
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в
е
ќ
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ати

 

Ч
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С
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о
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В
к
у

п
н

о
 

1. Информиран сум за организационите 

одлуки и политики во установата од страна 

на менаџментот 91 13 10 48 23 185 

2. Ме консултираат за организационите 

политики и одлуки на менаџментот на 

установата 121 22 11 20 11 185 

3. Можам да се потпрам на мојот 

претпоставен да ми помогне при решавање 

на проблемите на работа 37 23 10 64 52 186 

4. Ја добивам помошта и поддршката што ми 

е потребна од колегите 14 19 18 84 52 187 

5. На работа ја добивам почитта што ја 

заслужувам од страна на колегите 22 17 8 80 58 185 

6. Моите колеги покажуваат волја да ме 

сослушаат за проблемите поврзани со 28 13 16 69 59 185 

                                                 
15

 Ibidem.... Член 54-и; 
16

 Ibidem.... Член 54-ѕ; 
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работата 

7. Односите на работа се напнати/затегнати 26 17 22 61 59 185 

8. Предмет сум на лично малтретирање во 

форма на нељубезни зборови или 

однесување од страна на колегите 129 25 10 13 8 185 

9. Постои недоразбирање или бес меѓу 

колегите во рамките на секторот 60 37 19 47 22 185 

10. Вклучен сум во одлучување во рамките 

на мојот сектор  83 26 14 36 24 183 

11. Задоволен сум од начинот на кој се 

спроведува редот и дисциплината во 

установата 73 17 15 48 27 180 

12. Задоволен сум од соработката со 

колегите во рамките на другите сектори 53 20 23 56 35 187 

13. Претпоставените од мојот сектор барале 

од мене да извршам дејство спротивно на 

законот 154 18 2 7 5 186 

 

Оваа батерија на прашања е составена од четири групи прашања 

(види Табела бр.31). Првата група прашања се општите претстави на 

испитаникот за степенот на информираноста во установата, неговата 

вклученост во процесот на донесување на одлуките и поддршката што 

непосредно ја има од своите колеги. Всушност, станува збор за група 

прашања поврзани со положбата на поединецот во установата. 

Во непосредна врска со задоволството и општата перцепција за 

положбата на поединецот во организацијата, за тоа каков е неговиот 

придонес во неа, каков е односот со колегите, дали и колку е почитуван 

и како е вреднуван неговиот труд. Една од претпоставките за успешната 

адаптација и идентификација на поединецот со организацијата е и 

комуникацијата. Таа е важен дел од работата на секоја институција, а 

внатрешната комуникација која вообичаено е двонасочна, овозможува 

да се создаваат и одржуваат односи на добро разбирање помеѓу 

раководството и другите вработени. Комуникација меѓу вработените 

обично се одвива континуирано. Облиците на комуникација се 

непосредни, во писмена и во електронска форма. Непосредната 

комуникација се одвива во различни временски периоди и таа има 

карактер на дневна, неделна, месечна и годишна. Според начинот на 

подготовката таа е неформална и на организирани состаноци. Обично 

непосредна комуникација е дел на процесот. Дневната комуникација се 

остварува меѓу вработените за тековните прашања и реализација на 

работните задачи и активности17. Но, кога има потреба за координација, 

                                                 
17

 Упатство за внатрешна комуникација; 

http://www.pravda.gov.mk/UIS/Upatstvo%20za%20vnatresna%20komunikacija.pdf 
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заемно информирање и ефикасно и ефективно извршување на работите 

од делокругот на установата, се формира Колегиум 18. Тој е свикуван и 

раководен од функционерот кој раководи со органот. Во составот на 

Колегиумот се вклучени функционерот кој раководи со органот, 

неговиот заменик, секретарот, државните советници и раководителите 

на секторите. Во зависност од значењето и од сложеноста на прашањата 

што се разгледуваат на стручниот Колегиум, на покана на 

функционерот кој раководи со органот, може да присуствуваат и други 

лица19. 

Значајно е да се напомене дека за вработените во 

пенитенцијарните установи е од особено значење е обликот на неделни 

состаноци. Тие, на барање на раководителот на одделението се 

одржуваат секоја недела (по правило првиот работен ден од неделата), 

но најмалку два пати во месецот, на ниво на одделение. Се свикуваат по 

потреба или на иницијатива на кој било вработен од одделението
20

. 

Раководителот на одделението, исто така, свикува состанок на кој 

делегира работни задачи и поблиску се запознава со тековната работа, 

проблемите, дилемите, дава насоки, упатства и предлози за 

подобрување на работниот процес. 

Месечни состаноци се одржуваат секој месец, но најмалку 4 

пати во текот на годината на ниво на сектор на барање на 

раководителот, на раководител на одделение или на иницијатива на 

вработен. На состанок се запознаваат со реализираните активности од 

надлежност на организационите единици, се даваат насоки, препораки, 

упатства и други предлози и решенија за отворените прашања. 

Годишните состаноци се одржуваат по правило последната 

недела од тековната година, а на кои присуствуваат сите вработени со 

цел запознавање со реализираните активности на сите организациони 

единици за тековната година и планираните за следната година. 

Годишните состаноци ги свикува секретарот, односно функционерот 

кој раководи со органот. 

На состаноците се остваруваат повеќе цели, меѓу кои
21

 и оние 

поврзани со следењето и остварувањето на програмата за работа, 

резултатите од тимовите, за прашањата поврзани со остварување на 

задачите на одделенијата, секторите или друг облик на установата, како 

и размена на информации, идеи поврзани со и унапредувањето на 

                                                                                                                             
[пристапено на 13.08.2014]; Член 4; 
18

 Ibidem.... Член 5; 
19

 Ibidem.... Член 5; 
20

 Ibidem .... Член 6; 
21

 Ibidem .... Член 7; 
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работата. 

Задача на раководителите е да ги информираат вработените за 

содржината и заклучоците од состаноците22
. 

За ефикасност на организацијата потребна е и ефикасна 

комуникација. Комуникацијата меѓу луѓето не зависи од технологијата, 

туку зависи од нивните мотиви и ситуации во кои се наоѓаат. За да се 

подобри комуникацијата, треба да се знае зошто и како таа се одвива. 

Во неа можат да се наговорат или уверат другите луѓе да ги променат 

своите мислења, ставови и однесувањето во одделни ситуации. Еден од 

мотивите за комуницирање во организацијата е и добивањето повратен 

одговор за тоа како се работи или давање мислење на другите за 

нивното работење. 

Во истражувањето беше поставена батерија прашања поврзана 

со информирањето, партиципацијата во донесувањето на одлуките и 

нивото на довербата кон претпоставените. Резултатите од одговорите 

на испитаниците се дадени во Табела бр.33. 

 
Табела бр. 29 Одговори на испитаниците за нивната положба во 

установата 

Обележете го степенот на 

согласност со понудениот став: 

Н
и

к
о

гаш
 

Е
д

н
аш

 
и

л
и

 

д
в
ап

а
ти

 

Т
р

и
 

и
 

п
о

в
еќ

е 

п
ати

 

Ч
есто

 

С
ек

о
гаш

 

В
к
у

п
н

о
 

21.1.Информиран сум за 

организационите одлуки и политики 

во установата од страна на 

менаџментот 

91 13 10 48 23 185 

49,19 7,03 5,41 25,95 12,43 100,00 

21.2.Ме консултираат за 

организационите политики и одлуки 

на менаџментот на установата 

121 22 11 20 11 185 

65,41 11,89 5,95 10,81 5,95 100,00 

21.3.Можам да се потпрам на мојот 

претпоставен да ми помогне при 

решавање на проблемите на работа 

37 23 10 64 52 186 

19,89 12,37 5,38 34,41 27,96 100,00 

 

На што упатуваат одговорите? Најелементарната анализа 

покажува дека доминантниот број вработени се исклучени од обврската 

утврдена со позитивните прописи и европската препорака 

(Rec(2003)23) за потребата „да се организираат редовни состаноци и 

дискусии меѓу различните категории кадри вработени во затворот, со 

цел да се постигне и одржи правилна рамнотежа помеѓу 

сочувствителното разбирање на проблемите на затворениците и 

                                                 
22

 Ibidem .... Член 10; 



 

 

64 

строгоста во контролата“23.Од понудената дистрибуција може да се 

констатира дека 49,19% никогаш не биле во ситуација да бидат 

информирани за организационите одлуки и политики во установата од 

страна на менаџментот. Ако во оваа група се вклучат и одговорите 

дадени со „ретко“ и „понекогаш“, тогаш можеме да констатираме дека 

61,63% од вработените се лица кои немаат информација, односно никој 

не ги довел во ситуација да имаат информација за организационите 

одлуки и политики во установата од страна на менаџментот. 

И во врска со ставот: „Ме консултираат за организационите 

политики и одлуки од менаџментот на установата“, одговорите 

упатуваат на тоа дека 65,41% од испитаниците никогаш не биле во 

ситуација да бидат консултирани, односно доколку на оваа група ѝ се 

придружат и одговорите „ретко“ и „понекогаш“, тогаш можеме да 

констатираме дека повеќе од три четвртини, односно 82,25% од 

анкетираните одговориле дека не се консултирани за организационите 

политики и одлуки од менаџментот на установата. Објаснението 

веројатно треба да се бара во положбата на вработените во државната 

управа и регулирањето на нивната положба со позитивните прописи, 

како и фактот дека менаџментот најчесто е поврзан со изборните 

резултати и операционализацијата на изборната платформа на 

носителите на изборниот процес. 

Вработениот сопствената положба ја гради во можноста за 

комуникација и соработка со претпоставените. Така, на прашањето: 

„Можам да се потпрам на мојот претпоставен да ми помогне при 

решавање на проблемите на работа“, 62,37% одговориле „често“ и 

„секогаш“. Притоа, повеќе од една четвртина 27,96% секогаш се мошат 

да се потпрат на својот претпоставен за да решат проблем поврзан со 

работата. 

Понатамошната анализа е насочена кон тоа да утврди дали 

постои линеарна корелација помеѓу одговорите од оваа група 

испитаници. Имено, со Колмогоров-Смирновиот тест утврдивме дека 

дистрибуциите не се нормално дистрибуирани (Sig.000), па затоа 

пресметките ќе се утврдуваат со непараметриски аналитички постапки, 

односно корелацијата ќе се утврдува со Спирмановиот (ρ) коефиицент 

(Види Прилог: табела бр.PI до PIII)
*
.  

Од понудената Табела бр.33 може да се воочи дека постои висок 

степен на линеарна поврзаност меѓу ставот: „Информиран сум за 

организационите одлуки и политики во установата од страна на 

                                                 
23

 Види: Зборник на конвенции, препораки и резолуции во врска со пенитенцијарните 

прашања; (Zbirka dokumenti za zatvorite.pdf); Прилог кон Препораката Rec(2003)23; 

Стразбур 2006; стр. 96; 
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менаџментот“ и ставот „Ме консултираат за организационите политики 

и одлуки од менаџментот на установата“ со коефициент на корелација 

ρ=0,702. Потоа доаѓа корелацијата меѓу ставот за информираноста и 

ставот за тоа дека може да се потпре на претпоставениот за помош при 

решавање на проблем на работа со коефициент ρ=0,413. И нешто 

послаба е врската ρ=0,380 меѓу првиот став за информираноста и 

можноста претпоставениот да се најде како сигурна потпора со помош. 

Показателите несомнео покажуваат дека постои определен интензитет 

на врската меѓу ставовите за степенот на партиципацијата на 

вработените во установите. Исто така, може да се забележи дека 

различен е интензитетот на согласноста за придонесот на раководните 

работници во создавањето на клима во организацијата, што наметнува 

потреба од дополнители знаења на менаџерските кадри, особено од 

оперативниот менаџмент. Зголемувањето на нивото на знаењата, или 

нивното обновување, ќе претпоставува и можност за унапредување на 

меѓучовсчките односи и посветеноста на вработените во извршувањето 

на работните задачи.  

 
Табела бр. 30 Коефициенти на корелација за односите во установата 

Обележете го степенот на согласност со 

понудениот став : 

21.1.  21.2.  21.3.  

S
p

earm
an

's rh
o

 

21.1. Информиран сум за 

организационите одлуки и 

политики во установата од 

страна на менаџментот 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,702
**

 ,413
**

 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 185 184 184 

21.2. Ме консултираат за 

организационите политики 

и одлуки на менаџментот 

на установата 

Correlation 

Coefficient 

,702
**

 1,000 ,380
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 184 185 184 

21.3. Можам да се потпрам 

на мојот претпоставен да 

ми помогне при решавање 

на проблемите на работа 

Correlation 

Coefficient 

,413
**

 ,380
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 184 184 186 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Дали на ваквите ставови влијае тоа во кој сектор е вработен 

испитаникот? Во продолжение во Табела бр.34 се прикажани 

корелациите за односите во установата и секторот во кој работи 

испитаникот. 
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Табела бр. 31 Парцијална корелација за односите во установата 
Control 

Variables: 

Обележете го степенот на согласност со 

понудениот став 

21.1.  21.2.  21.3.  

1
1

. В
о

 к
о

ј сек
то

р
 в

о
 р

ам
к
и

те 

н
а у

стан
о

в
ата р

аб
о

ти
те? 

21.1. Информиран сум за 

организационите одлуки и 

политики во установата од 

страна на менаџментот 

Correlation 1,000 ,695 ,423 

Significance (2-tailed) . ,000 ,000 

df 0 180 180 

21.2. Ме консултираат за 

организационите политики 

и одлуки на менаџментот 

на установата 

Correlation ,695 1,000 ,361 

Significance (2-tailed) ,000 . ,000 

df 
180 0 180 

21.3. Можам да се потпрам 

на мојот претпоставен да 

ми помогне при решавање 

на проблемите на работа 

Correlation ,423 ,361 1,000 

Significance (2-tailed) ,000 ,000 . 

df 
180 180 0 

 

Податоците укажуваат дека постојат определени влијанија на 

ставовите за односите во установата и секторот во кој работи 

испитаникот. Имено, корелацијата меѓу ставот „информиран сум“ 

(21.1) и „ме консултираат за организациските одлуки“ (21.2) постои 

степен на намалување на коефициентот на корелација (ρ=0,702 на 

η=0,695), таква тенденција е забележана и во коефицинтите на 

корелација кај одговорите на прашањата 2.1 („информиран сум“) и 2.3 

(„можам да се потпрам на мојот претпоставен“) од ρ=0,380 на η=0,361, 

а во однос на ставот „информиран сум“ (2.1) и солидарноста на 

претпоставениот (21.3) постои зголемување (ρ=0,413 на η=0,423). 

Оттука можеме да констатираме дека постојат определени 

специфичности во односите меѓу вработените во зависност од секторот 

во кој се вработени. Една од можните претпоставки е и таа дека ваквите 

ставови се резултанта на различната положба во извршувањето на 

задачите, но и се последица на различната содржина и односи во 

рамките на секторите, на пример меѓу ресоцијализацијата и 

обезбедувањето. Показателите упатуваат на потребата од градење 

специфични програми за обука, односно обнова и унапредување на 

менаџерските вештини на менаџерите во секторите. 

Информирањето и повратните информации и поддршката од 

првиот надреден менаџер се од значење за секој вработен. Затоа е  

потребно да се надоградуваат компетенциите и знаењата што ќе водат 

кон стекнување поголема одговорност и авторитет. Повратните 

информации се важни, како и можностите и поддршката за 

понатамошно движење и планирање на кариерата на секој варботен. 

Оваа претпоставка може да се остварува доколку во установите се 

поттикнат активности за јасно дефинирање на кадровските потреби и за 

јакнење на компетенциите и вештините на вработените што 

претепочита организиран прстап и изведување обуки.  
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Перцепции на испитаниците за поддршката во установата 
 

Честопати развојот на кариерата се набљудува како 

последователна низа на различни фази во кои поединецот донесува 

соодветни одлуки во врска со кариерата и нејзиниот развиток. Луѓето 

во развојот на кариерата се менуваат. Немаат исти вредности, 

аспирации и потреби на почетокот, во средината или при крајот на 

кариерата. Работните и животните цели кои се прифатливи, на пример 

по завршувањето на студиите, не одговараат на средните години
24

.  

Следната батерија прашања се однесува на перцепцијата на 

вработените за нивото на поддршката што ја добиваат во 

организацијата
25

. Во литературата и во прописите се истакнува дека 

вработените треба да ги извршуваат должностите и одговорностите што 

произлегуваат од вработувањето со редовно присуство на работа и 

ефикасно извршување на работните задачи. Од нив се очекува да 

преземат одговорност дека ќе ја почитуваат политиката на 

институцијата во однос на користењето на работното време и 

реализацијата, а професионалните стандарди поврзани со 

пенитенцијарните установи. Од нив исто така се очекува да се 

информирани, свесни и да ја почитуваат политиката на институцијата 

за управување со отсуствата и боледувањето. 

 
Табела бр. 32 Испитаници според перцепциите за поддршката во 

организацијата 

Обележете го степенот на согласност 

со понудениот став: 

Н
и

к
о

гаш
 

Е
д

н
аш

 
и

л
и

 

д
в
ап

а
ти

 

Т
р

и
 

и
 

п
о

в
еќ

е п
ати

 

Ч
есто

 

С
ек

о
гаш

 

В
к
у

п
н

о
 

21.4. Ја добивам помошта и поддрш-

ката што ми е потребна од колегите 

14 19 18 84 52 187 

7,49 10,16 9,63 44,92 27,81 100,00 

21.5. На работа ја добивам почитта 

што ја заслужувам од страна на 

колегите 

22 17 8 80 58 185 

11,89 9,19 4,32 43,24 31,35 100,00 

21.6. Моите колеги покажуваат волја 

да ме сослушаат за проблемите 

поврзани со работата 

28 13 16 69 59 185 

15,14 7,03 8,65 37,30 31,89 100,00 

 

Перцепциите за степенот на поддршката во установата е мерен 

преку следната група ставови: „21.4. Ја добивам помошта и поддршката 

                                                 
24

 Добри Петровски: Менаџмент... цит. дело. стр.147-148; 
25

 „75. Вработените во секој момент треба да се однесуваат и да ги извршуваат своите 

задолженија така што со нивното однесување ќе даваат добар пример на затворениците и ќе го 

заслужат нивното почитување“. Види: Зборник на конвенции,.... цит. дело. стр. 79 
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што ми е потребна од колегите“, „21.5. На работа ја добивам почитта 

што ја заслужувам од страна на колегите“ и 21.6. „Моите колеги 

покажуваат волја да ме сослушаат за проблемите поврзани со 

работата“. Податоците упатуваат на тоа дека испитаниците во 72,73% 

сметаат дека ја имаат потребната поддршка од колегите (21.4), односно 

постои колегијалната солидарност. Нешто повисоко, скоро три 

четвртини или 74,59% сметаат дека имаат и ја добиваат почитта од 

колегите и 69,19% често или секогаш наидуваат на разбирање кај 

колегите кои покажувале волја да ги сослушаат за проблемите поврзани 

со работата. 

Дали меѓу ставовите за степенот на меѓуколегијалната 

прифатеност во установата постои поврзаност? Одговорот на 

прашањето се бара преку споредувањето на линеарната корелација меѓу 

ставовите прикажана во Табелата бр. 36. 

 
Табела бр. 33 Корелации за степенот на меѓуколегијална поддршка во 

установата 

Обележете го степенот на согласност со 

понудениот став : 

21.4.  21.5.  21.6.  

S
p

earm
an

's rh
o

 

21.4. Ја добивам помошта 

и поддршката што ми е 

потребна од колегите 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,685
**

 ,631
**

 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 187 185 185 

21.5. На работа ја 

добивам почитта што ја 

заслужувам од страна на 

колегите 

Correlation 

Coefficient 

,685
**

 1,000 ,699
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 185 185 183 

21.6. Моите колеги 

покажуваат волја да ме 

сослушаат за проблемите 

поврзани со работата 

Correlation 

Coefficient 

,631
**

 ,699
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 185 183 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Податоците укажуваат дека највисок степен на линеарна 

корелација постои меѓу подготвеноста на колегите да сослушаат 

проблем поврзан со работата (21.6) и добивањето на почитта од нивна 

страна ρ=0,699. Нешто пониско ниво на корелација, но значајно високо 

покажува поврзаноста на ставовите меѓу добивањето помош од страна 

на колегите (21.4) и: а) добивањето на нивната почит (21.5) со 

коефициент ρ=0,685 и б) подготвеноста да се сослушани за проблемите 

од работа (21.6) со коефициент на корелација од ρ=0,631. 

Од понудените податоци може да се констатира дека постои 

висок степен на интензитет на врски меѓу ставовите за меѓугрупните 

односи и солидарност во установата, што е една од претпоставките за 
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успешно развивање на организациската клима и на односи кои 

обезбедуваат повисок квалитет на извршувањето на работата. 

Втората батерија прашања се однесуваше на оценките за 

односите во организацијата. Тие се оценувани преку одговорите на 

прашањата: „21.7.Односите на работа се напнати/ затегнати“, „21.8. 

Предмет сум на лично малтретирање во форма на нељубезни зборови 

или однесување од страна на колегите“ и „21.9.Постои недоразбирање 

или бес меѓу колегите во рамките на секторот“. 

 
Табела бр. 34 Оценки на испитаниците за односите во 

организацијата 

Обележете го степенот на 

согласност со понудениот став: 
Н

и
к
о

гаш
 

Е
д

н
аш

 
и

л
и

 

д
в
ап

а
ти

 

Т
р

и
 и
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о

в
еќ

е
 

п
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Ч
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С
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о
гаш

 

В
к
у

п
н

о
 

21.7.Односите на работа се 

напнати/ затегнати 

26 17 22 61 59 185 

14,05 9,19 11,89 32,97 31,89 100,00 

21.8. Предмет сум на лично 

малтретирање во форма на 

нељубезни зборови или 

однесување од страна на колегите 

129 25 10 13 8 185 

69,73 13,51 5,41 7,03 4,32 100,00 

21.9.Постои недоразбирање или 

бес меѓу колегите во рамките на 

секторот 

60 37 19 47 22 185 

32,43 20,00 10,27 25,41 11,89 100,00 

 

Одговорите на оваа батерија прашања укажуваат дека 64,86% од 

испитаниците одговриле дека често или секогаш односите во 

установата се напнати (затегнати, 21.9), 37,30% сметаат дека секогаш 

или често постои недоразбирање или бес меѓу колегите во секторот 

(21.9) и незначителен број од нив 11,35% сметаат дека често или 

секогаш се предмет на малтретирање. Заслужуваат посебен коментар 

одговорите на прашањата „никогаш“. Тие укажуваат дека 69,73% од 

испитаниците никогаш не биле предмет на лично малтретирање (21.8), 

32,43% никогаш не забележале дека постои недоразбирање или бес 

меѓу колегите во секторот (21.9) и со најниска вредност од 14,05% се 

одговорите „никогаш“, дека односите во работата се напнати (затегнати 

21.7). 21,08% од испитаниците одговориле дека односите „еднаш или 

двапати“, како „три или повеќе пати“, се затегнати (21.7), а 56,00% со 

истата оценка оценуваат дека има „недоразбирање или бес меѓу 

колегите во рамките на секторот“. 

Дали постои линеарна корелација меѓу ваквите ставови, како и 

тоа дали постојат разлики во оценките и степенот на интензитетот на 

врските меѓу ставовите и секторот во кој се вработени испитаниците. 
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Нивото на врската се мери со помош на Спирмановиот ρ (ро) ко 

ефициент на корелација
26

. 

 
Табела бр. 35 Корелации меѓу ставовите за односите во установата  
Обележете го степенот на согласност со понудениот став: 21.7.  21.8.  21.9.  

S
p

earm
an

's rh
o
 

21.7. Односите на работа се 

напнати/затегнати 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,324** ,530** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 185 184 183 

21.8. Предмет сум на лично 

малтретирање во форма на 

нељубезни зборови или 

однесување од страна на 

колегите 

Correlation 

Coefficient 

,324** 1,000 ,482** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 
184 185 183 

21.9. Постои недоразбирање 

или бес меѓу колегите во 

рамките на секторот 

Correlation 

Coefficient 

,530** ,482** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 183 183 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Коефициентите на корелација покажуваат највисок степен на 

интензитет на врските меѓу ставот дека односите се напнати (затегнати 

21.7) и дека постои недоразбирање или бес меѓу колегите (21.9) 

р=0,539. Коефициентот на детерминација меѓу овие два става изнесува 

0,2809 или 38,09%. Коефициентот на алиенација 0,7191 или 71,91% 

укажува дека треба да се продолжи анализата со барање одговори во 

структурата на другите прашања. 

Интересни се и показателите на корелација меѓу постоењето на 

недоразбирање или бес меѓу колегите (21.9) и ставот дека испитаникот 

е предмет на вербално малтретирање (21.8), односно вредноста на овој 

показател е р=0,482. И нешто понизок е коефициентот на корелација 

р=0,324 меѓу ставовите за тоа дека односите меѓу вработените се 

затегнати (21.7) и проценката на испитаникот дека е предмет на 

омаловажување и други облици на вербално насилство (21.8). 

Врз основа на досега изнесените податоци, можеме да 

констатираме дека во меѓучовечките односи, посебно меѓу групата 

испитаници постојат определен број на затегнати односи, дека 

пројавениот бес најчесто е последица на односите на омаловажување, 

што имлицира дека односите меѓу иситаниците, односно вработените 

се затегнати. Ваквите резултати упатуваат на потребата од градење 

клима на релаксирани односи меѓу вработените, за што се неопходни 

опредлен број обуки и облици на социјален живот и работа во 

                                                 
26

 Види: Цане Т. Мојаноски: Методологија на безбедносните науки – основи, 

Факултет за безбедност, Книга I, Скопје 2012, стр. 384; 
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установата. 

Во таа смисла се поставува прашање дали постои разлика меѓу 

коефициентите на корелација на оваа група прашања во однос на тоа во 

кој сектор работи испитаникот
27

, односно дали специфичноста на 

работните задачи може да имплицира односи кои по природата на 

нештата можат да предизвикуваат затегнати односи, бес, односно 

влијаат на карактерот на односите во нив. Споредувањето ќе се изврши 

меѓу показателите на оваа група прашања во одговорите на вработените 

во секторите за: а) ресоцијализација, б) обезбедување и в) извршно 

управен и финансиски сектор. 

 
Табела бр. 36 Корелации меѓу ставовите за односите во установата – 

сектор ресоцијализација 
 Обележете го степенот на согласност со понудениот став: 21.7.  21.8.  21.9.  

S
p

earm
an

's rh
o
 

21.7. - Односите на работа се 

напнати/затегнати 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,393* ,480** 

Sig. (2-tailed)   ,024 ,005 

N 33 33 32 

21.8. Предмет сум на лично 

малтретирање во форма на 

нељубезни зборови или однесување 

од страна на колегите 

Correlation 

Coefficient 
,393* 1,000 ,355* 

Sig. (2-tailed) ,024   ,046 

N 33 33 32 

21.9. Постои недоразбирање или бес 

меѓу колегите во рамките на 

секторот 

Correlation 

Coefficient 
,480** ,355* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,005 ,046   

N 32 32 32 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

Коефициентите на линеарна корелација покажуваат дека во 

секторот за ресоцијализација постои директна врска меѓу ставот 

„постои недразбирање или бес во рамките на секторот“ со ставот дека 

„односите на работа се напнати, односно затегнати“. Коефициентот на 

детерминација меѓу овие два става изнесува 0,2304 односно 23,04%. 

Исто така, може да се констатира дека таков облик на интензитет на 

врската постои и меѓу ставовите „предмет сум на лично малтретирање 

во форма на нељубезни зборови или однесување од страна на колегите“ 

со ставот „постои недоразбирање или бес меѓу колегите во рамките на 

секторот“ со коефициент на корелација 0,393. Податоците упатуваат 

дека неколегијалните односи, посебно недоволно изградениот однос за 

заемно почитување условува да се јавуваат затегнати односи, чии 

манифестни облици се недорабирање и бес, односно вербални и други 

                                                 
27

 Цане Т. Мојаноски: Методологија на безбедносните науки – истражувачка 

постапка,Книга II, Факултет за безбедност, Скопје 2012, стр. 384;  
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инциденти. И овој став укажува на тоа дека треба да се преземаат 

активности за јакнење на меѓучовечките односи и градењето на 

организациска клима. 

 
Табела бр. 37 Корелации меѓу ставовите за односите во установата - 

сектор обезбедување 
 Обележете го степенот на согласност со понудениот став: 21.7.  21.8.  21.9.  

S
p

earm
an

's rh
o
 

21.7. Односите на работа се 

напнати/затегнати 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,312** ,539** 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

N 131 130 130 

21.8. Предмет сум на лично малтретирање 

во форма на нељубезни зборови или 

однесување од страна на колегите 

Correlation 

Coefficient 
,312** 1,000 ,469** 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 

N 130 131 130 

21.9. Постои недоразбирање или бес меѓу 

колегите во рамките на секторот 

Correlation 

Coefficient 
,539** ,469** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

N 130 130 132 

  

Во секторот обезбедување, според резултатите од 

испитаниците постои силен интензитет на врската меѓу ставот за 

постоењето „недоразбирање или бес меѓу колегите“ со двата други 

става поврзани со тоа дека „односите се затегнати“ (p=0,539) и дека се 

„предмет на лично малтретирање“ (0,469). Резултатите упатуваат на 

констатацијата дека односите меѓу вработените во овој сектор 

покажуваат повисок степен сложнетост. 
 

Табела бр. 38 Корелации меѓу ставовите за односите во установата – 

сектори: извршно - управен и финасии 
 Обележете го степенот на согласност со понудениот став: 21.7.  21.8.  21.9.  

S
p

earm
an

's rh
o
 

21.7. Односите на работа се 

напнати/затегнати 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,484* ,408 

Sig. (2-tailed)   ,026 ,067 

N 21 21 21 

21.8.Предмет сум на лично малтретирање 

во форма на нељубезни зборови или 

однесување од страна на колегите 

Correlation 

Coefficient 
,484* 1,000 ,746** 

Sig. (2-tailed) ,026   ,000 

N 21 21 21 

21.9. Постои недоразбирање или бес меѓу 

колегите во рамките на секторот 

Correlation 

Coefficient 
,408 ,746** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,067 ,000   

N 21 21 21 

 

Ако се споредат коефициентите на корелација по одделни 

ставови и на секторите заедно, тогаш може да се констатира дека 

највисок коефициент на корелација е евидентиран меѓу ставовите 

„односите во работата се затегнати“ (21.7) и „постои недоразбирање 
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или бес меѓу вработените“ (21.9) во секторите ресоцијализација 

ρ=0,480, управно-извршен и финансии ρ=0,408 и најнизок е кај 

одговорите на вработените во обезбедувањето ρ =0,359.  

 
Табела бр. 39 Одговори на испитаниците по сектори на 

прашањето: „21.7. Односите на работа се напнати - затегнати“ 

Сектор 21.8 21.9 

Ресоцијализација 0,393 0,480 

Обезбедување 0,312 0,359 

Управно-извршен и финансии 0,484 0,408 
Легенда: 

21.8.Предмет сум на лично малтретирање во форма на нељубезни зборови или однесување од страна на 

колегите 

21.9. Постои недоразбирање или бес меѓу колегите во рамките на секторот 

 

И одговорите на истото прашање за напнатоста на односите во 

организацијата (21.7) со перцепцијата дека постои недоразбирање или 

бес меѓу колегите во секторот (21.9) покажува различна динамика. Тој 

коефициент на корелација е највисок кај вработените во секторите 

управно-извршен и финасии ρ=0,484, потоа во секторот 

ресоцијализација р=0,393 и најнизок кај одговорите од секторот 

обезбедување ρ=0,312.  

 
Табела бр. 40 Одговори на испитаниците по сектори на 

прашањето: „21.8.Предмет сум на лично малтретирање во 

форма на нељубезни зборови или однесување од страна на 

колегите“ 

Сектор 21.7 21.9 

Ресоцијализација 0,393 0,355 

Обезбедување 0,312 0,469 

Управно-извршен и финансии 0,484 0,746 
Легенда: 21.7. Односите на работа се напнати/затегнати 

21.9. Постои недоразбирање или бес меѓу колегите во рамките на секторот 

 

Во Табелата бр.45 се прикажани коефициентите на линеарна 

корелација меѓу ставот на испитаниците „21.8.Предмет сум на лично 

малтретирање во форма на нељубезни зборови или однесување од 

страна на колегите“ по сектори. Особено е висока корелацијата меѓу 

овој став и ставот за постоење недоразбирање или бес меѓу колегите 

(21.9) во секторите управно-извршен и финасии ρ=0,746, потоа следува 

секторот обезбедување ρ=0,469 и на крајот секторот ресоцијализација 

со коефициент на корелација од 0,355. И во врска со прашањето за тоа 

дека односите се затегнати, односно напнати (21.7) и перцепцијата за 

вербалното насилство, исто така е највисока ρ=0,484 кај вработените во 

секторите управно-извршен и финансии, потоа е вредноста на 

коефициентот на корелација кај одговорите на вработените во секторот 
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ресоцијализација ρ=0,393 и на крајот е вредноста на коефициентот на 

корелација на одговорите кај испитаниците од секторот обезбедување ρ 

=0,312. 

Истражувачките резултати индицираат дека односите во 

перцепциите на испитаниците се сложени, затегнати, недоволно 

колегијални, со пројави на лично малтретирање и омаловажување, што 

инклинира кон појавата на затегнати односи и бес меѓу вработените. 

Затоа треба да укаже на потребата од организирање обуки за 

унапредување на меѓучовечките односи во установите, посебно во 

совладувањето, а комуникациските вештини и бонтонот на 

организациската клима и поведение. 

Исто така, одговорите на испитаниците укажуваат на интересни 

пресеци кои на еден или друг начин ја исцртуваат сложеноста на 

односите во установите меѓу вработените од различни сектори. 

Причините за таквите состојби се бројни, но може да се претпостави 

дека основата на таквите односи се наоѓа во различната нормативно-

правна положба на статусите на вработените во установите (државни 

службеници, затворска полиција, јавни службеници, вработени), како и 

од сложеноста на односите кои се воспоставени во секој сектор 

одделно, што укажува на потребата од градење на платформа и 

програма со активности кои ќе бидат во функција на јакнењето на 

кохезијата и организациската клима во овие сектори.  

Перцепции за задоволството од односите во секторот 
 

Посебна батерија прашања беа ставовите со кои се изразува 

задоволство од тоа што испитаникот е: „21.13. Вклучен сум во 

одлучување во рамките на мојот сектор, 21.14.Задоволен сум од 

начинот на кој се спроведува редот и дисциплината во установата и 

21.15. Задоволен сум од соработката со колегите во рамките на другите 

сектори“.  

Во оваа група беше вклучено и прашањето за тоа дали 

вработениот се наоѓал во некоја ситуација од страна на 

претпоставениот во неговиот сектор (21.16.) да биде побарано да 

изврши дејство спротивно на законот. Податоците укажуваат дека 45,36 

од испитаниците  одговориле дека „никогаш“ не се (21.13.) вклучени во 

одлучувањето во рамките на нивниот сектор 40,56% со „никогаш“ 

одговориле, односно потврдиле дека не се (21.14.) задоволни од 

начинот на кој се спроведува редот и дисциплината во установата. Со 

таков негативен одговор се изјасниле и 28,34% од испитаниците во 

врска со ставот „21.15. задоволен сум од соработката со колегите во 

рамките на другите сектори. 
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Значајно е да се подвлече дека 82,80% од испитаниците се 

изјасниле дека никогаш не се нашле во ситуација (21.16.) 

претпоставените од нивниот сектор да побараат да извршат дејство 

спротивно на законот. 

Таквата концепција е во согласност со определбите на 

меѓународните документи според кои „раководниот кадар на секое 

ниво треба да тежнее да ги спречи условите за работа коишто се 

подобни да предизвикаат симптоми на стрес меѓу вработените, 

обезбедувајќи соодветни услови на сигурност, рамно работно време, 

распон при одлучувањето, отворена комуникација и средина која ќе 

пружи психолошка поддршка во рамките на секоја работна единица“
28

. 

 
Табела бр. 41 Испитаниците за партиципацијата на вработените во 

установата 

Обележете го степенот на 

согласност со понудениот став: 
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21.13. Вклучен сум во одлучување 

во рамките на мојот сектор  

83 26 14 36 24 183 

45,36 14,21 7,65 19,67 13,11 100,00 

21.14.Задоволен сум од начинот на 

кој се спроведува редот и 

дисциплината во установата 

73 17 15 48 27 180 

40,56 9,44 8,33 26,67 15,00 100,00 

21.15. Задоволен сум од 

соработката со колегите во 

рамките на другите сектори 

53 20 23 56 35 187 

28,34 10,70 12,30 29,95 18,72 100,00 

21.16. Претпоставените од мојот 

сектор барале од мене да извршам 

дејство спротивно на законот 

154 18 2 7 5 186 

82,80 9,68 1,08 3,76 2,69 100,00 

 

Структурата на одговорите укажува дека 17,80% од 

испитаниците се нашле во ситуација претпоставениот да побара од нив 

да извршат некое дејствие кое е спротивно на законот. Ваквиот став е 

проблематичен, или одговорите се недоволно искрени, со претходната 

батерија прашања. Ако во секорите е индикативна појавата на 

изложеност на лично навредување дека односите се напнати, како и 

дека постои бес меѓу вработените, тогаш се поставува прашањето дали 

на таквите односи влијание имаат претпоставените. Меѓутоа не се 

располага со податоци, како испитаниците кои обележале некој облик 

на незаконито постапување се однесувале кон наредбите, односно дали 

се спротивставиле или ја преземале одговорноста врз себе. Секако дека 

                                                 
28

 Види Зборник на конвенции.... цит. дело. стр. 145;  
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во некое идно истражување ќе треба да се осмисли и некоја батерија 

прашања кои ќе понудат индикатори за степенот на почитувањето на 

законските одредби со која се обезбедува автономијата на вработените 

во ваков вид установи. 

 
Табела бр. 42 Испитаниците за партиципацијата на вработените во 

установата – сектор обезбедување 

Обележете го степенот на 

согласност со понудениот 

став: 
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13. Вклучен сум во одлучување 

во рамките на мојот сектор  47,29 14,73 10,08 17,05 10,85 100,00 

14.. Задоволен сум од начинот 

на кој се спроведува редот и 

дисциплината во установата 44,19 10,85 7,75 21,71 15,50 100,00 

15. Задоволен сум од 

соработката со колегите во 

рамките на другите сектори 32,33 12,78 10,53 25,56 18,80 100,00 

16. Претпоставените од мојот 

сектор барале од мене да 

извршам дејство спротивно на 

законот 84,09 10,61 1,52 2,27 1,52 100,00 

 

Што се однесува пак до структурата на одговорите по сектори, 

може да се констатира дека испитаниците од секторот обезбедување 

одговориле дека во 84,09% не се нашле во ситуација да извршат некое 

дејствие спротивно на закон, а 15,91% искажале некој облик на 

согласност, што секако, ако се има предвид посебната положба и 

овластувањата на оваа структура на вработени, е прашање што треба да 

нѐ поттикне на понатамошни истражувања и промислувања на 

податоците што ќе нудат одговори за елиминирање на каков било облик 

на самоволие или незаконско поведение.  

Испитаниците од секторот за обезбедување во 57,71% имаат 

позитивен став кон оценката дека се вклучени во одлучувањето во 

рамките на нивниот сектор (21.13), 55,81% дека се задоволни од 

начинот на којшто се спроведува редот и дисциплината (21.14) и 

67,67% се задоволни од соработката со колегите (21.15). 

Одговорите на прашањата во секторот за ресоцијализација 

(Табела бр.46) покажуваат дека тие во 71,43% не биле во ситуација да 

преземат дејствие спротивно на законот, односно 28,57% оцениле дека 

некогаш биле во ситуација од нив претпоставениот да бара да преземат 

дејствие спротивно на законот, што е индикатор и поттик за натамошно 

истражување на облиците на незаконито постапување, односно на 



 

 

77 

согледување на тоа каков е односот на вработените кон таквиот облик 

на барања и кои се последиците по вработениот и претпоставениот 

старешина.  

  
Табела бр. 43 Испитаниците за партиципацијата на вработените во 

установата – сектор ресоцијализација 

Обележете го степенот на 

согласност со понудениот 

став: 
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21.13. Вклучен сум во 

одлучување во рамките на 

мојот сектор  38,10 9,52 4,76 23,81 23,81 100,00 

21.14. Задоволен сум од 

начинот на кој се спроведува 

редот и дисциплината во 

установата 33,33 9,52 14,29 28,57 14,29 100,00 

21.15. Задоволен сум од 

соработката со колегите во 

рамките на другите сектори 23,81 9,52 19,05 28,57 19,05 100,00 

21.16. Претпоставените од 

мојот сектор барале од мене да 

извршам дејство спротивно на 

законот 71,43 14,29 0,00 9,52 4,76 100,00 

 

Одговорите на прашањата за вклученоста, односно исклученост 

на вработените во одлучувањето во секторот за ресоцијализација 

(21.16) позитивно се изјасниле 61,90%, а негативно 38,10%. По 

прашањето за задоволството од спроведувањето на дисциплината 

(21.14) позитивен став имаат 66,67%, а негативен 33,33%. Оценките за 

задоволството од соработката со колегите во секторот (21.15) позитивен 

одговор искажале 76,19% испитаници, а 23,81% негативен одговор. 

Ваквата структура на одговорите е во корелација со одговорите од 

првата батерија прашања каде за тоа дека се информирани за 

организационите одлуки и политики во установата од страна на 

менаџментот (21.1.) позитивно се изјасниле 64,15%, а негативно 38,5%. 

Слични се одговорите за ставот дека вработениот е консултиран за 

организационите политики и одлуки од менаџментот на установата 

(21.2), позитивно се изјасниле 43,40%, а негативно 56,60%. Кога на 

ваквата структура на одговорите ќе се додаде и констатацијата според 

која испитаникот може да се потпре на претпоставениот за да му 

помогне при решавање на проблемите на работа според која 26,42% 

имаат негативен став, 73,58% позитивен став. Може да се констатира 

дека задоволството во основа е детерминирано од општата меѓугрупна 
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солидарност и поддршка која постои во рамките на секторот за 

ресоцијализација.  

Во натамошната анализа одговорите на испитаниците од 

останатите сектори се групираат како „други сектори“ затоа што 

вредностите се мали и пропорциите нема да бидат соодветен показател. 

 
Табела бр. 44 Испитаниците за партиципацијата на вработените во 

установата – други сектори 

Обележете го степенот на 

согласност со понудениот 

став: 
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21.13. Вклучен сум во 

одлучување во рамките на 

мојот сектор  40,74 12,96 1,85 25,93 18,52 100,00 

21.14. Задоволен сум од 

начинот на кој се спроведува 

редот и дисциплината во 

установата 31,37 5,88 9,80 39,22 13,73 100,00 

21.15. Задоволен сум од 

соработката со колегите во 

рамките на другите сектори 18,52 5,56 16,67 40,74 18,52 100,00 

21.16. Претпоставените од 

мојот сектор барале од мене да 

извршам дејство спротивно на 

законот 79,63 7,41 0,00 7,41 5,56 100,00 

 

Податоците упатуваат на заклучок дека 79,63% од испитаниците 

никогаш не биле во ситуација да извршат дејство спротивно на законот 

(21.16), односно 20,37% одговориле позитивно, што секако е во рамките 

на ставовите на другите групи испитаници. Ваквиот тип одговори ја 

потврдува индикацијата дека во понатамошните истражувачки зафати 

треба продлабочено да се истражуваат содржината, облиците, 

постапките и начините на чинење дејствија кои се спротивни на законот 

и начинот на којшто се превенираат обидите за наметнување на 

ставови. 

И оваа група испитаници во мнозинство со 59,2% се согласува 

дека е вклучена во одлучување во рамките на секторот (21.13), односно 

40,74% има негативен став, односно тврди дека такво нешто не се 

случило никогаш. Како и кај претходниот став, и во одговорите за 

задоволството од начинот на кој се спроведува редот и дисциплината во 

установата (21.14), 68,63% имаат позитивен став, односно 31,37% имаат 

негативен став. И повеќе од четири петтини или 81,48% од 

испитаниците од другите сектори се задоволни од соработката со 
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колегите во рамките на другите сектори (21.15), а 18,52% имаат 

негативен став. 

Во понатамошната расправа вниманието ќе го свртиме кон 

согледување на линеарната поврзаност на тврдењата поврзани со 

задоволството од работата во установата. Приказот се врши со помош 

на Спирмановиот ρ (ро) коефициент на корелација
29

. Од приказот на 

податоците може да се констатира дека највисок коефициент на 

корелација од ρ=0,688 постои меѓу ставовите 21.14. („задоволен сум од 

начинот на кој се спроведува редот и дисциплината во установата“) и 

21.15 („задоволен сум од соработката со колегите во рамките на 

другите сектори), потоа меѓу ставовите 21.13. („вклучен сум во 

одлучување во рамките на мојот сектор“), и 21.14. („задоволен сум од 

начинот на кој се спроведува редот и дисциплината во установата“ со 

коефициент ρ=0,513 и со коефициент од ρ=0,363 меѓу ставовите 21.13 и 

21.5. 

 
Табела бр. 45 Корелации за степенот на задоволство од работа во 

установата 
Обележете го степенот на согласност со понудениот став: 21.13

.  

21.14.  21.15.  21.16.  

S
p

earm
an

's rh
o
 

21.13. Вклучен сум во 

одлучување во рамките на 

мојот сектор 

Correlation Coefficient 1,000 ,513** ,363** (,077) 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,300 

N 183 176 183 182 

21.14. Задоволен сум од 

начинот на кој се 

спроведува редот и 

дисциплината во 

установата 

Correlation Coefficient ,513** 1,000 ,688** (,183)* 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,014 

N 
176 180 180 179 

21.15. Задоволен сум од 

соработката со колегите во 

рамките на другите сектори 

Correlation Coefficient ,363** ,688** 1,000 (,185)* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,012 

N 183 180 187 186 

21.16. Претпоставените од 

мојот сектор барале од мене 

да извршам дејство 

спротивно на законот 

Correlation Coefficient (,077) (,183)* (,185)* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,300 ,014 ,012 . 

N 
182 179 186 186 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Врз основа на ваквите податоци може да се констатира дека меѓу 

ставовите во оваа батерија прашања постои значаен степен на 

интензитет на врските и дека изразеното мислење по определен став е 

следено или во определена врска со другиот став во групата прашања. 

* 

                                                 
29

 Види повеќе: Цане Т. Мојаноски: Методологија на безбедносните науки – 

истражувачки постапки, Книга III, Скопје, 2013, стр.412; 
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* * 

 

Од досега изнесеното, можеме да кажеме дека врз основа на ова 

истражување и врз наодите и сугестиите на современите теории и 

практика во оваа област, може да се препорача тежиштето да се насочи 

кон стратешките активности поврзани со развивање и имплементирање 

на стратегија за управување со човечките потенцијали, со развој на 

организациска стратегија и развивање на функционална организација. 

Во таа смисла, постојано треба да се унапредуваат облиците на давање 

насоки и упатства на раководителите на одделенија и секторите за 

управување со вработените, за унапредување на односите меѓу нив, со 

унапредување на облиците и интензитетот на обука и развој. 

За унапредување на односите во пенитенцијарните установи, 

неопходно е раководствата на организационите единици да покажат 

повеќе интерес за положбата на вработените во нив, а особено во 

афирмацијата на поединечниот придонес во општиот развој на 

установата, со нагласување на позитивниот пристап, личната 

посветеност и иницијатива за решавање на проблемите што 

произлегуваат од работниот однос. 

 

 



ГЛАВА ЧЕТВРТА 
 

ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЗАТВОРСКИОТ ПЕРСОНАЛ И 
ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 

 

Кога говориме за улогата на затворскиот персонал во 

остварување на целта на казната затвор, се отвораат многу теми и 

аспекти за истражување и анализа
*
.  

Прво што треба да се има предвид е дека затворскиот персонал 

врши мошне значајна и специфична јавна и истовремено општествена 

служба којашто треба да биде посебно вреднувана и признаена од 

страна на општеството.  

Второ, затворскиот персонал има законска моќ и можност да 

применува сила и авторитет врз одредена категорија лица кои се 

лишени од слобода и на кои им е ограничена слободата на движење. 

Таквата позиција им овозможува да контролираат, доминираат, како и 

да злоупотребуваат дадени овластувања или да постапуваат хумано со 

осудените лица. 

Трето, затворскиот персонал во секоја казнено-поправна 

установа ја уредува и диктира политиката на управување и режимот во 

установата, условите за живот и работа не само на самиот персонал, 

туку и на осудените лица. Тоа значи дека персоналот има значајно 

влијание во спроведувањето на третманските активности, и имајќи ја 

предвид нивната позиција на моќ, можат на кој било начин да ги 

загрозат или подобрат условите во затворот.  

Имајќи го предвид претходнонаведеното, во пенолошката наука 

се направени низа истражувања кои ги адресираат прашањата поврзани 

со затворскиот персонал,
1
 нивните ставови и перцепции за казнувањето, 

за осудените лица, за стресот во вршење на службата, за односите со 

неформалниот систем, итн. Честозастапувана теза во пенолошката 

литература е дека позитивните ставови во однос на остварувањето на 

целта на казнувањето води кон позитивен став и однос кон осудените 

лица и обратно. Доколку персоналот има негативен став кон 

ресоцијализацијата, тогаш и ставот кон осудените лица е дека тие се 

непоправливи сторители.
2
 Токму вербата и посветеноста во 

ресоцијализацијата е она што го детерминира односот на персоналот 

                                                 
*
 автор: Доц. д-р Весна Стефановска  

1
 Иако побројни се истражувањата кои ги испитуваат осудените лица 

2
 Kjelsberg, E., Hilding, T. & Rustad, A. Attitudes towards prisoners, as reported by prison 

inmates, prison employees and college students, достапно на: 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/7/71 
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кон осуденото лице. 

Низ историјата на казнувањето таа верба доживува различни 

перцепции. До 1970-тите години од минатиот век на затворските 

службеници се гледало како на чувари кои обезбедуваат безбедност и 

пунитивен пристап во затворите. Нивната улога била јасно дефинирана: 

„одржување на безбедноста и јавниот ред“. По 1970-тите години 

настанува промена на парадигмата од затворање кон рехабилитација и 

со тоа и улогата на затворскиот службеник од „чувар„ во „офицер за 

корекција“. Меѓутоа, и таа оптимистичка ориентација во пенологијата 

добива поразителни резултати во однос на стапката на криминал, 

стапката на призонизација и стапката на намалување на идното 

престапничко однесување. Наместо казната затвор да влијае врз 

намалување на повторништвото, а со тоа и врз криминалот и 

осуденичката популација, статистиките покажуваат спротивни 

резултати. Поради тоа се јавува ставот „ништо не работи“ (nothing 

works) кој нѐ враќа кон старата пунитивна практика и филозофија 

„казнување и затворање според заслуженото“ (just desert).  

Бидејќи е неспорно дека казната затвор треба да остане во 

системот на кривични санкции (особено поради одвојување од 

средината за опасните и повеќекратни сторители на кривични дела), 

примарно и најважно прашање е начинот на кој таа треба да се 

извршува, односно покрај остварувањето на современите пенолошки 

принципи (индивидуализација на третманот, класификација на 

осудените лица и категоризација на КПУ), процесот на 

ресоцијализација на осудените лица во установата
3
 најмногу зависи од 

улогата на затворскиот персонал. Во таа смисла, човечкиот фактор во 

корелација со други фактори, го детерминира оспособувањето на 

осудените лица да живеат слободен живот во согласност со 

општоприфатените норми на однесување.  

Основни принципи врз кои треба да почива постапувањето кон 

осудените лица се начелото на хуманост, начелото на доверба, како и 

начелото на индивидуално постапување кон нив. 

Начелото на хуманост е едно од темелните принципи на 

извршување на казната. Тоа е основно, минимално правило за 

постапување со осудените лица и се однесува на сите елементи што го 

чинат затворенички живот.  

Покрај материјалните услови што треба да се исполнат во однос 

на сместувањето, облеката, исхраната, медицинската опрема, секое 

                                                 
3
 Morgan Lee, J. Perception towards rehabilitation and punishment in Correctional Facilities 

during the era of Homeland security, Master of arts in criminology and criminal justice, 

University of Texas at Arlington, 2007 
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лице лишено од слобода треба да има можност да ги задоволи своите 

културни, здравствени, спортски и други духовни потреби преку 

активен однос кон своето превоспитување. Тоа е едната страна на 

начелото на хуманост. Втората се однесува на активниот и хуман однос 

на затворскиот персонал кон осудените лица. Со право проф. 

Арнаудовски истакнува дека режимот во пенитенцијарните установи 

поставен во функција на превоспитниот процес зависи од затворскиот 

персонал којшто треба да обезбеди услови за преобразување на 

осуденото лице во поглед на неговите навики, да изгради позитивен 

однос кон нормативниот систем во затворот, да стекне позитивни 

ставови и модели на однесување.
4
 Оттука, почнувајќи уште во 

приемното одделение каде се изучува личноста на осуденото лице, како 

предуслов за понатамошна хоризонтална класификација, не смеат во 

името на науката да се преземат мерки коишто ги нарушуваат 

основните вредности на човекот. И во понатамошното одредување на 

методите на третман, превоспитниот процес треба да продолжи во 

согласност со принципот на хуманоста, односно во согласност со 

режимот во установата, постапките на персоналот треба да се 

одликуваат со „хуманост во строгоста и строгост во хуманоста“.
5
 

Толстој вели „штом ќе си дозволиш да постапуваш со луѓето без 

љубов, веднаш стануваат безгранични свирепоста и ѕверствата кон 

другите луѓе“.
6
Фактите за прекршување на начелото на хуманост се 

евидентирани во голем број затвори во светот. Нивното сведочење 

треба да поттикне борба за остварување на основните права на 

осудените лица, запазувајќи ги пред сè Стандардните мининални 

правила за постапување со осудени лица.** 

Од големиот број меѓународни документи, следниве одредби 

директно се однесуваат на начелото на хуманост како фундаментален 

принцип во пенитенцијарните установи. 

„Со секој кој е лишен од слобода се постапува 

човечно и со почитување на вроденото достоинство на 

човековата личност“.  

(член 10, Меѓународен пакт за граѓански и 

политички права, 1966) 

„Телесните казни, ставањето во темни ќелии, како 

и секоја свирепа, нехумана или понижувачка санкција 

треба да бидат целосно забранети како дисциплински 

санкции“. 

                                                 
4
 Арнаудовски, Љ. (1989) Пенологија, Скопје 

5
 исто 

6
 Толстој, Л. Воскресение 
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„Средствата за присилба како што се лисици, 

синџири и лудачки кошули не смеат да бидат 

употребувани како казна“. 

„Заводските службеници во својот однос кон 

затворениците смеат да употребуваат сила само во 

случај на нужна одбрана, обид за бегство или 

спротивставување кое се манифестира во сила или во 

пасивна отпорност кон наредбите што се засноваат на 

закон или подзаконски акт“. 

„При постапувањето со затворениците не треба 

да се нагласува нивното исклучување од заедницата, туку 

непрекинато треба да се истакнува околноста дека тие и 

понатаму се членови на тоа општество“.  

(Стандардни минимални правила, 1955) 

„Во вршење на своите должности, 

претставниците на законот треба да го заштитат 

достоинството на секој човек и да ги заштитуваат и 

бранат човековите права на сите луѓе“.  

(Кодекс на однесување на лицата одговорни за 

примена на законот, 1979) 

„Постапувањето со затворенииците мора да биде 

такво што нема да го загрози нивното здравје и 

самопочитување и колку што времетраењето на казната 

тоа го допушта, да го развива нивното чувство на 

одговорност и да ги поттикнува ставовите и 

способностите кои ќе им овозможат да се вклучат во 

општеството со најдобри изгледи за самостоен живот во 

согласност со законот по издржaната казна“.  

(Европски затворски правила, 1987) 

„Задачата на управата е да создаде таква средина 

во која можат да се исполнат пропишаните намери на 

затворот. Важно е да се создаде соодветна положба и 

достоинство на затвореникот и правила на чесен однос“. 

(Објаснување кон Европските затворски правила)
7
 

  

Нашиот законодавец, начелото на хуманост експлицитно го пропишал 

во ЗИС. 

„При извршувањето на казната затвор мора да 

се заштити психофизичкиот и моралниот интегритет 

на осуденото лице и да се почитува човековата личност 

                                                 
7
 Сулејманов, З (1997) Пенолошки компендиум  
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и достоинство. 

Се забранува секој облик на мачење, нечовечно 

или понижувачко однесување и казнување. 

Мора да се обезбеди правото на лична сигурност 

на осуденото лице и самопочитување на неговата 

личност“.  

 

Покрај тоа, донесен е посебен Кодекс на однесување за 

службените лица во извршување на работните задачи во КПУ и 

ВПУ во септември 2007 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 123/2007) во кој се пропишани основните начела и 

принципи врз кои треба да се темели постапувањето на вработените со 

осудените лица, како и забранетите дејствија за затворскиот персонал, 

како што се мито и корупција. Управата за извршување санкции оди 

чекор понапред во нормативното уредување на односите меѓу 

формалниот и неформалниот систем во КПУ. Имајќи ја предвид 

важноста на улогата на секторот за обезбедување во успешното 

остварување на процесот на ресоцијализација, Управата за извршување 

на санкции со донесување на Упатството за учество на секторот за 

обезбедување во процесот на ресоцијализација
8
 ги прошири 

границите на дејствување на службата за обезбедување, поставувајќи ја, 

покрај превоспитната служба, за активен чинител во процесот на 

превоспитување на осуденото лице. Така, „учеството на секторот за 

обезбедување во остварување на третманот се реализира во повеќе 

облици на институционални активности и тоа во делот на: работа на 

осудените лица; морално–етичко воспитување и образование; слободна 

активност (спорт, рекреација, културно – уметничка работа) и 

осуденичко самоорганизирање“. 

Наведените одредби се во чекор со хуманизацијата на казната 

лишување од слобода во сите нејзини елементи и како такви 

претставуваат солидна теоретска основа за границите на дозволеното и 

недозволеното во пенитенцијарните установи. Меѓутоа, речиси секаде 

во светот постојат поголеми или помали повреди на начелото на 

хуманост што доведува до тоа сите пишани правила да претставуваат 

само „гола декларација“ за тоа како треба да биде, што е во остра 

спротивност со тоа како е во денешните современи казнени установи. 

Само малку да погледнеме во списите на затворската администрација, 

во извештаите на државните и меѓународните владини и невладини 

организации кои вршат контрола и надзор во пенитенцираните 

установи, како и да ги слушнеме изјавите на многуте очевидци, ќе се 

                                                 
8
 Донесено во декември, 2011 година  
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изненадиме од фактите во какви услови живеат осудените лица, за 

флангрантното кршење и непочитување на основните човекови права и 

до кој степен може да биде строг режимот во одредени затвори во 

голем број држави во светот. Трагедијата е во тоа што сите нехумани 

постапки не се извршуваат поради недоразбирање, од небрежност или 

во нужна одбрана, туку  смислено, и според начинот на извршување не 

се ништо помалку брутални од времето кога целта на казната беше 

интимидација и ретрибутивност. 

Довербата кон осудените лица е исто така од важно значење за 

остварување на ресоцијализацијата којашто се стекнува мошне тешко. 

Таа се гради низ целиот превоспитен процес, бидејќи затворскиот 

персонал за осуденото лице е претставник на власта, тој што го казнил и 

довел во затвор. Затоа, затворскиот персонал треба да има познавање и 

разбирање за тие состојби и да воспоставува односи на отвореност и 

непосредност со осудените лица.
9
 Како што е наведено во едно 

истражување: „довербата се заработува на начин на кој се третираат 

луѓето. Ако им помогнеш, тие ќе те почитуваат. Важно е да се биде добар 

слушател и да се биде способен да се смири и неутрализира 

ситуацијата“.
10

  

Индивидуалниот пристап кон секое осудено лице е во 

согласност со концептот на препознавање и надеж, кој има огромно 

значење за индивидуалната перцепција за себеси. Препознавањето на 

потребите, правниот статус или постигнувањата на секое осудено лице 

се заснова на љубов, почитување и доверба. Според теоријата за 

препознавање на Honneth, непрепознавањето на индивидуите се 

доживува како штета или неправда и за возврат може да доведе до 

поголема борба за препознавање,
11

 што од друга страна може да 

премине во негативна насока. Имено, потребата за препознавање 

претпоставува прво, барање за љубов и создавање основа за 

самодоверба, второ, барање за остварување на основните човекови 

права преку кои се учи да се препознаат другите како човечки 

суштества кои ги уживаат истите права и трето, барање за 

препознавање како единствена личност, што претставува основа за 

самопочитување.
12

 Доколку затворскиот персонал не пристапува кон 
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осудените лица како кон посебни индивидуи со свои потреби, желби, 

карактеристики, тогаш се руши и се намалува можноста за градење 

самопочит, самодоверба и самовреднување од страна на самите осудени 

лица. Токму затоа, овие потреби треба да се имаат предвид при 

стапување во затворската служба, а од особено значење е персоналот да 

има позитивни ставови спрема осудените лица способни за позитивни 

промени во нивната личност и однесување. 

Во едно истражување за перцепциите на персоналот кон 

осудените лица во затворот Whitemoor во Англија, податоците говорат 

дека персоналот се соочува со одредени потешкотии кои се однесуваат 

на следново: недостаток на консензус меѓу персоналот за тоа што значи 

„условување“ од страна на осудените лица, отпор на групи осудени 

лица спрема персоналот, промена на значењето на затворската работа 

во КПУ со високо обезбедување и промени во начинот на работа со 

осудени лица и нови образовани кадри во рамките на затворскиот 

персонал.
13

 

Наведените потешкотии укажуваат на потребата за селекција на 

висококвалитетен персонал кој ќе може да се соочи со ризиците што 

постојат во една КПУ, но и кои се предизвикани од самата работа, а за 

тоа се неопходни континуирани обуки за персоналот. 

Исто така, во истражувањата постојат дилеми дали стресот од 

работата за персоналот предизвикува негативни ставови за осудените 

лица или таквиот негативен став предизвикува стрес? Поради тоа, во 

пенолошката практика се направени низа истражувања за да се согледа 

дали ставот спрема осудените лица влијае врз чувствата и перцепциите 

за работата на персоналот. Податоците се различни во зависност од 

видот на КПУ, така што во одредени истражувања се идентификувани 

негативни ставови спрема осудените лица именувани како цинични, 

авторитарни и песимистички. Таквите службеници сметаат дека 

основната цел на КПУ е да обезбедат т.н. пасивно затворање наместо да 

промовираат рехабилитација и превенција.
14

  

Меѓутоа, генерален е заклучокот дека негативните ставови 

предизвикуваат фрустрација и тензија кај персоналот кога треба да 

комуницира и да соработува со осудените лица, што од друга страна 

води кон повисоки нивоа на стрес во текот на извршувањето на 

работните задачи. Обратно, кога службеникот има позитивни 
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перцепции за осудените лица, тогаш тие се понаклонети и 

воспоставуваат попријателски односи што резултира со позитивни 

чувства, а како крајна цел предизвикува помал стрес од работата.
15

  

Значи, за воспоставување добри односи меѓу персоналот и 

осудените лица од особено значење е нивната меѓусебна комуникација. 

Во таа смисла, поголемиот процент од персоналот во затворот 

Whitemoor ги препознава придобивките од добрите односи со осудените 

лица, односно тие нудат подобра комуникација, подобар проток на 

информации, помирен престој и поминување на работното време и за 

персоналот и за осудените лица, поголема можност за охрабрување на 

осудените лица за подобрување на нивниот живот и провираат 

безбедност, го одржуваат редот и го намалуваат агресивното 

однесување на осудените лица спрема персоналот.  

Сепак, персоналот треба да ја препознае црвената линија 

којашто се поместува во зависност од карактеристиките на осуденото 

лице. Еден службеник во затворот Whitemoor вели: „Јас секогаш се 

смеам и шегувам со одредени осудени лица, но има други осудени лица 

со кои не би се обидел да се шегувам“. Затоа, во ситуација кога 

одредени службеници не умеат да стават граници односно од една 

страна да бидат хумани, а од друга да го одржат авторитетот, таквите 

дилеми и тешкотии ги решаваат со вртење грб на осудените лица, 

повлекување или држење одредено растојание од нив. Токму 

персоналот во секоја КПУ се соочува со предизвикот како да обезбеди 

професионална поддршка, да постави граници, да биде хуман, а сепак 

да се остане затворски службеник. Резултатите од наведеното 

истражување исто така потврдуваат дека именувањето на осуденото 

лице има позитивно влијание врз градењето доверба и поблиски 

односи. Сепак, поголем процент од персоналот нема доверба кон 

осудениците имајќи предвид дека станува збор за осудени лица што се 

сторители на тешки кривични дела.
16

  

Покрај ставовите за осудените лица, исто толку значајна е 

вербата на персоналот во позитивните резултати од контактите со 

надворешниот свет во целокупниот процес на ресоцијализација. Или со 

други зборови, колку повеќе персоналот верува дека контактите со 

надворешниот свет и погодностите ги намалуваат депривациите 

предизвикани од лишувањето од слобода и влијаат полесно да се 

адаптираат во средината по издржување на казната затвор, толку повеќе 
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персоналот ќе ги поттикнува осудените лица на добро поведение и на 

одржување блиски односи со нивните семејства. Токму затоа, ставовите 

на персоналот за позитивното влијание на погодностите што значат 

повеќе контакти со надворешниот свет врз процесот на 

ресоцијализација беа предмет на анализа во рамките на истражувањето. 

Тие значат приближување на условите за живот и работа кон тие на 

слобода и го одржуваат моралот на осуденото лице, неговото 

психофизичко здравје, способноста да се прилагоди на средината по 

издржување на казната. Оттука, од особен интерес е начинот на кој тие 

се остваруваат, особено контактите со семејството како клучен фактор 

на заштита во процесот на ресоцијализација, кој пружа пред сѐ 

емоционална, но и материјална поддршка. Свеста дека не се прекинати 

врските со семејството, без разлика дали претходно постоеле нарушени 

семејни односи, ги намалува депривациите предизвикани од 

лишувањето од слобода, го олеснува престојот и влева оптимизам дека 

по излегувањето од затворот има каде и кому да се врати. Токму затоа, 

ниту превоспитната служба не може да му помогне на осуденото лице 

да се адаптира на затворската средина и активно да се вклучи во 

превоспитниот процес доколку нема соработка и поддршка од 

семејството. Покрај тоа, имајќи предвид дека една од целите на 

казнувањето е да се отстранат или намалат криминогените фактори кои 

довеле до извршување на кривичното дело, тоа најдобро може да се 

оствари со нивна помош и поддршка. Во тој контекст, одредени 

истражувања покажуваат дека кај оние осудени лица кои немаат 

поддршка од семејството, веројатноста за повторно извршување на 

кривично дело во период од една година е два до шест пати поголема 

во споредба со оние осудени лица кои имале таква поддршка. Исто 

така, други истражувања говорат дека контактите со семејството ги 

намалуваат самоубиствата и самоповредите во затворите.
17

 

Покрај нив, исто толку важно прашање за процесот на 

ресоцијализација е начинот на користење на погодностите кои 

претставуваат дополнителни можности за контактирање на осуденото 

лице со надворешниот свет и за подобрување на неговите услови за 

живот во установата во која ја издржува казната. Допирот со 

надворешниот свет, на некој начин е тест за тоа колку осуденото лице 

умее да се снајде и прилагоди на секојдневниот општествен живот. 

Токму затоа, дел од нив се остваруваат надвор од казнениот завод: 

излез од установата неколку часа во текот на денот, викенд - отсуство и 
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користење на годишниот одмор надвор од казнениот завод, а дел во 

самите установи. Погодноста која се однесува на добивање почести 

пратки од законското право на една пратка во текот на месецот ја 

ублажува депривацијата предизвикана од загуба на материјални добра, 

додека погодноста која се однесува на престој со брачен/вонбрачен 

другар ги намалува можните депривации поради лишувањето од 

сексуални односи. 

Наведените погодности се експлицитно наброени во ЗИС и 

важат за сите категории КПУ. Начинот на нивното доделување е 

дискреционо право на директорот на установата, односно на 

Комисијата за доделување погодности и зависи од поведението, 

личната ангажираност и постигнатите позитивни резултати во 

превоспитувањето на осудените лица. Во спротивно, нарушувањата на 

редот и дисциплината и злоупотребите на дадените погодности се 

казнуваат со нивно редуцирање. Правото на користење погодности, 

покрај тоа што се „заслужува“ има одредени ограничувања и разлики за 

осудените лица во зависност од нивната класификациска група и 

степенот на обезбедување на установата. Имено, осудените лица кои 

казната затвор ја издржуваат во установа од затворен вид, доколку се 

оценети со многу висок, висок и среден степен на ризик немаат право 

да ги користат оние погодности што можат да се реализираат надвор од 

установата (продолжени посети надвор од установата, слободен излез 

до 7 часа, отсуство во траење до 3 дена). Останатите осудени лица кои 

се оценети со низок степен на ризик имаат право да ги користат тие 

погодности, но по издржување на најмалку 1/3 од казната затвор. 

Наведените ограничувања се однесуваат за осуденичката популација во 

КПУ „Идризово“ и КПУ „Штип“. Во установите од полуотворен и од 

отворен вид (затворот „Битола“, затворот „Струмица“ и КПУ од 

отворен вид „Струга“), само оние осудени лица кои се оценети со 

среден и со низок степен на ризик имаат право да ги користат 

погодностите надвор од установата по издржување најмалку 1/6 од 

казната, односно по истекот на 30 дена од извршената класификација.
18

 

Имајќи го предвид претходнонаведеното, една од целите во 

истражувањето беше да се согледа ставот на персоналот во КПУ за 

односот со осудените лица, како и за влијанието на погодностите врз 

процесот на ресоцијализација.  
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Резултати и дискусија 
 

За да се добие пообјективна слика за односот меѓу персоналот и 

осудените лица, во рамките на истражувањето, покрај осудените лица, 

исто така и персоналот беше анкетиран за тоа колку често контактира 

со осудените лица и како го оценува нивниот меѓусебен однос. 

На прашањето - дали природата на работата овозможува 

контакти со осудените лица, 94,1% од персоналот одговориле дека 

работата што ја извршуваат им овозможува непосредни контакти со 

осудените лица, додека само за 5,9% тоа не е случај, а тие се 

испитаниците од финансиската и од извршно-управната служба. 

Наведените одговори се во согласност со одговорите на следното 

прашање, според кое поголемиот процент од персоналот има 

непосредни контакти со секое осудено лице. Интересни се одговорите 

на прашањето кое се однесува на соработката. Имено, речиси ист 

процент (38,3% наспроти 38,5%) од оние испитаници кои имаат 

контакти со осудените лица имаат целосна соработка, односно делумна 

соработка, што е во согласност со карактеристиките на затвореничкото 

општество составено од хетерогена структура на осудени лица. 

Според видот на секторот, најголем процент од службата за 

обезбедување одговориле дека имаат делумна соработка (41,5%), 

односно дека немаат соработка од осудените лица (19,8%). 

Наведените одговори се во согласност со тезата дека најчесто 

службата за обезбедување ја остварува репресивната функција на 

извршување на казните, бидејќи стражарската функција по правило се 

однесува на контрола на движење на осудените лица, одржување на 

редот и дисциплината, спречување на бегства и контрола над животот и 

работата.
19

 Оттука, од нив од една страна се бара праведност и строгост 

во постапувањето, а од друга страна активно да учествуваат во 

превоспитниот процес. Ваквите спротивставени функции понекогаш 

доведуваат стражарите да се држат на растојание, односно да ги 

ограничат контактите со осудените лица само кога е потребно.  

Според видот на установата, најголемиот процент од 

испитаниците во КПУ „Идризово“ (61,7%) одговориле дека имаат 

делумна соработка со осудените лица, што исто такае во согласност со 

степенот на обезбедување на установата, имајќи предвид дека само 

КПУ „Издризово“ (од другите КПУ во кои се вршеше испитувањето на 

персоналот) е установа од затворен вид во која казна затвор издржуваат 

лица сторители на посериозни кривични дела, осудени на казна затвор 
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над 3 години и повторници.  

 
Табела бр. 46 Каква е Вашата соработка со осудените лица? 

 Целосна 

% 

Нецелосна 

% 

Делумна 

% 

Нема 

% 

Ресоцијализација 95  5  

Обезбедување 27,5 11,5 41,5 19,8 

Стопанско-инструкторска 57,1 14,3 28,6  

Здравствена 80  20  

Финансиска 28,6  57,1 14,3 

Извршно управна 38,5 7,7 46,2 7,7 

 

Од одговорите на прашањето - колку често се остварува 

Вашата соработка со осудените лица?, може да се заклучи дека 

според видот на работата, контактите се остваруваат често, односно 

секојдневно или еднаш во текот на неделата, што може да се види од 

следнава табела: 

  
Табела бр. 47 Колку често се остварува Вашата соработка со 

осудените лица? 

   Секој ден Еднаш нед. Еднаш мес. Еднаш год. 

Ресоцијализација 76,2 23,8   

Обезбедување 63,5 23,8 4,8 7,9 

Стопанско-инструкторска 100    

Здравствена 80 20   

Финансиска 87,5 12,5   

Извршно управна 69,2 15,4 7,7 7,7 

 

Одговорите на следното прашање одат во прилог на заклучокот 

дека односите меѓу персоналот и осудените лица во КПУ се одвиваат 

во нормална атмосфера, со почитување на личноста и на достоинството 

и се пред сѐ хумани, бидејќи поголемиот процент од осуденичката 

популација и од затворскиот персонал (88%) одговориле дека нивните 

односи се коректни, додека само мал процент од персоналот 

одговориле дека нивниот однос е конфликтен (3% од персоналот), и тоа 

најголем процент од испитаниците се од службата за обезбедување (5 

лица) и едно лице од службата за превоспитување.  
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Табела бр. 48 Како влијаат следниве погодности врз процесот на 

ресоцијализација на осудените лица: 

 Позитивно 

влијаат % 

Претствуваат 

опасност % 

Негативно 

влијаат % 

Уредување на животниот простор со лични 

предмети 

Ресоцијализација 

Обезбедување 

73,8 

 

100 

67,2 

9,3 

 

 

11,5 

16,9 

 

 

21,4 

Почесто примање пратки и примање пратки 

со поголема тежина 

Ресоцијализација 

 Обезбедување 

58,8 

 

80 

48,5 

18,7 

 

10 

24,6 

22,5 

 

10 

26,9 

Продолжени посети или посети без надзор 

во просториите на установата 

Ресоцијализација 

 Обезбедување 

55,8 

 

95 

46,9 

18,8 

 

 

22,7 

25,4 

 

5 

30,5 

Телефонирање без надзор 

Ресоцијализација 

 Обезбедување 

57,9 

90 

50 

21,3 

5 

24,6 

20,8 

5 

25,4 

Престој со брачен или вонбрачен другар во 

посебна просторија без надзор 

Ресоцијализација 

 Обезбедување 

70,5 

 

100 

62,6 

11,4 

 

 

15,4 

18,1 

 

 

22,0 

Посети надвор од просториите на 

установата 

Ресоцијализација 

 Обезбедување 

53,2 

90 

41,8 

21,4 

5 

28,7 

25,4 

5 

29,5 

Слободен излез од установата до 7 часа 

Ресоцијализација 

 Обезбедување 

80,6 

100 

17,1 

12,2 

 

17,1 

7,2 

 

9,3 

Отсуство до 15 дена во текот на годината, 

со тоа што во текот на месецот не може да 

биде подолго од 3 дена 

Ресоцијализација 

 Обезбедување 

83,9 

 

 

100 

78,3 

7,8 

 

 

 

10,1 

8,3 

 

 

 

11,6 

Целосно или делумно користење на 

одморот надвор од установата 

Ресоцијализација 

 Обезбедување 

84,1 

 

100 

78,6 

6,6 

 

 

8,4 

9,3 

 

 

13 

Контактите со надворешниот свет 

Ресоцијализација 

 Обезбедување 

72,6 

100 

64,1 

16,8 

 

22,7 

10,6 

 

13,3 
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Табела бр. 49 Како ги оценувате следниве погодности? 

 Идри-

зово 

Скопје Битола Струга Стру-

мица 

Тетово 

Уредување на просторот 

 Позитивно 

 Опасност 

 Негативно 

 

69,6 

15,2 

15,2 

 

61,8 

10,3 

27,9 

 

96,3 

 

3,7 

 

100 

 

100 

 

73,1 

11,5 

15,4 

Поголеми пратки 

 Позитивно 

 Опасност 

 Негативно 

 

59,6 

17,0 

23,4 

 

52,2 

20,9 

26,9 

 

80,8 

15,4 

3,8 

 

100 

 

37,5 

12,5 

50 

 

46,2 

26,9 

26,9 

Продолжени посети и без 

надзор 

 Позитивно 

 Опасност 

 Негативно 

 

63 

13 

23,9 

 

 

43,3 

23,9 

32,8 

 

84,6 

15,4 

 

88,9 

 

11,1 

 

50 

12,5 

37,5 

 

36 

28 

36 

Телефонирање без надзор 

 Позитивно 

 Опасност 

 Негативно 

 

67,4 

17,4 

15,2 

 

47,8 

25,4 

26,9 

 

74,1 

18,5 

7,4 

 

88,9 

 

11,1 

 

50 

25 

25 

 

42,3 

26,9 

30,8 

Престој со партнер во посебна 

просторија 

 Позитивно 

 Опасност 

 Негативно 

 

76,7 

9,3 

14 

 

61,3 

9,7 

29 

 

86,4 

9,1 

4,5 

 

100 

 

87,5 

12,5 

 

56 

24 

20 

Посети надвор од установата 

 Позитивно 

 Опасност 

 Негативно 

 

57,8 

22,2 

20 

 

45 

21,7 

33,3 

 

70,4 

22,2 

7,4 

 

100 

 

50 

25 

25 

 

34,6 

23,1 

42,3 

Отуство до 7 часа 

 Позитивно 

 Опасност 

 Негативно 

 

69,6 

19,6 

10,9 

 

78,8 

10,6 

10,6 

 

96,3 

3,7 

 

100 

 

100 

 

76,9 

19,2 

3,8 

Викенд отсуство 

 Позитивно 

 Опасност 

 Негативно 

 

80,9 

6,4 

12,8 

 

72,7 

13,6 

13,6 

 

100 

 

100 

 

100 

 

92,3 

7,7 

Користење на годишниот 

одмор 

 Позитивно 

 Опасност 

 Негативно 

 

80,9 

6,4 

12,8 

 

74,6 

13,4 

11,9 

 

100 

 

100 

 

100 

 

88,5 

11,5 

Контактите со надворешниот 

свет 

 Позитивно 

 Опасност 

 Негативно 

 

63,8 

19,1 

17 

 

69,2 

23,1 

7,7 

 

88,5 

11,5 

 

100 

 

87,5 

12,5 

 

69,2 

7,7 

23,1 
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Презентираните податоци говорат за следново: 

• Од наведените погодности, генерално персоналот има 

најпозитивно мислење за оние погодности кои се однесуваат на 

отсуства од установата (слободен излез до 7 часа, викенд - 

отсуство и користење на годишниот одмор надвор од 

установата) во споредба со оние погодности што се одвиваат во 

установата без надзор од персоналот. 

• Службата за обезбедување има порезервиран став во однос на 

позитивното влијание на контактите со надворешниот свет во 

процесот на ресоцијализација во споредба се превоспитниот 

персонал. Таквите одговори се очекувани, имајќи го предвид 

фактот што претставниците на службата за обезбедување се во 

постојана и секојдневна комуникација со осудените лица, 

односно имаат постојан увид врз нивното однесување и полесно 

можат да ги воочат негативните последици од контактите со 

надворешниот свет. 

• Најголем проблем за персоналот претставуваат посетите без 

надзор.  

• Според видот на установата, најголем процент од персоналот од 

КПУ „Идризово“, затворот „Скопје“ и затворот „Тетово“ се 

карактеризираат со понегативни ставови за влијанието на 

погодностите, односно сметаат дека тие претставуваат опасност 

за јавната безбедност и имаат негативно влијание врз процесот 

на ресоцијализација. 

• Над 60% од персоналот во затворот „Тетово“ и над 50% од 

персоналот во затворот „Скопје“ сметаат дека посетите надвор 

од установата, продолжените посети без надзор и 

телефонирањето без надзор претставуваат опасност за 

безбедноста и негативно влијаат врз превоспитниот третман на 

осудените лица.  

• Најголемиот процент од персоналот од КПУ од отворен вид 

„Струга“ смета дека погодностите имаат позитивно влијание врз 

ресоцијализацијата на осудените лица што е во согласност со 

основните начела врз кои треба да почиваат отворените казнено-

поправни установи. 

 

Заклучоци и препораки 
  

1. Затворскиот персонал во секоја КПУ треба да се однесува 

според т.н. „role“- модел, да се справува со потребите на осудените 
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лица, да нуди помош и да им помогне да прогресираат за време на 

издржувањето на казната. Покрај остварување на ресоцијализацијата 

преку третманските активности, во пенолошката практика е застапен 

ставот дека за непречено одвивање на формалниот и на неформалниот 

систем основно е да се зачува безбедноста во КПУ и да се создаде 

работна средина безбедна за секого (и за персоналот и за осудените 

лица). За таа цел е потребно да се биде професионален, но истовремено 

да се има трпение и неосудувачки став кон осудените лица. Таквите 

способности и вештини персоналот треба да ги стекне и да ги негува и 

одржува.  

 

2. Загубата на слободата е суштински елемент на казната затвор 

која со себе повлекува и други негативни психолошки последици. 

Преку приближување на условите за живот и работа во казнените 

установи кон нормалните услови надвор од казнениот завод, загубата 

на слободата станува поподнослива, а животот во установата 

поприфатлив за осудените лица. Затоа, слободата на осуденото лице, 

неговите надворешни контакти и можности за личен развој не смеат 

целосно да се ограничат, туку само онолку колку што е неопходно. 

Колку се помали разликите меѓу затворот и нормалниот секојдневен 

живот на слобода, толку е поголемо чувството на осудените лица за 

самоодговорност и самопочитување. 

 

3. Погодностите што значат приближување на условите за живот 

на слобода кон тие во КПУ треба да се поддржуваат и стимулираат, 

односно да се поттикнуваат осудените лица на примерно поведение, но 

не само на конформистичко однесување, туку на активен однос и 

учество во процесот на превоспитување, со цел да се ублажи процесот 

на институционализација и едноличниот начин на живот во КПУ.  

 

4. Принципот на отвореност кон надворешниот свет и 

принципот на нормализација преку кој се настојува да се сведат на 

најмала можна мера разликите што постојат меѓу животот „внатре” и 

животот „надвор” најмногу доаѓа до израз, токму во КПУ од отворен 

вид „Струга“. Всушност, отворените установи претставуваат последно 

скалило кон животот на слобода, бидејќи комуникациите со 

надворешниот свет се неопходен услов за нивно постепено адаптирање 

и реинтегрирање во општествотото. Во таа насока, и персоналот во 

КПУ „Струга“ смета дека контактите со надворешниот свет имаат 

позитивно влијание врз процесот на ресоцијализација на осудените 

лица.  
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5. Со цел да нема дискриминација на осудените лица при 

доделувањето на погодностите, односно привилегирање на одредени 

осудени лица за сметка на други и со цел да се забрани појавата на 

„купување“ погодности, потребно е да се воведе стандардизиран и 

унифициран начин на нивно доделување од страна на персоналот. 

Бидејќи според Упатството за учество на секторот за обезбедување во 

процесот на ресоцијализација, припадниците на обезбедувањето даваат 

свое мислење во доделувањето на погодностите, тие треба објективно и 

непристрасно, според однесувањето и поведението на секое осудено 

лице, да го засноваат мислењето за можноста да користат одредена 

погодност. Во таа смисла, треба да се поработи на подигањето на свеста 

и градењето на позитивен однос на овој дел од затворскиот персонал во 

однос на погодностите што им се даваат на осудените лица (се разбира 

доколку тие и ги заслужиле). 

 

Безбедноста на персоналот во казнено-поправните установи 
 

Безбедноста во затвор 
 

Којл наведува три елементи на безбедноста во затвор
*
: 

„1. Физичка безбедност што вклучува архитектурата на 

затворските згради, силината на зидовите на тие згради, решетките на 

прозорците, вратите на единиците за престој, спецификациите на 

периметарот на зидот и оградите, стражарски кули итн. и обезбедување 

на физички безбедносни помагала како брави, камери, алармни 

системи, радија и сл. 

2. Процедурална безбедност што вклучува процедури што треба 

да се почитуваат со цел да спречи бегство и одржување на редот и  

3. Динамичка безбедност што вклучува подготвен персонал што 

воспоставил интеракција со затворениците, којшто е свесен за тоа што 

се случува во затворот и што гарантира дека затворениците се чуваат 

активно на еден позитивен начин“.
20

 

Значи, литературата го признава значењето што персоналот го 

има во функционирање на безбеден и сигурен затвор (види особено 

динамичка безбедност). Но, што ако персоналот не се чувствува 

безбедно во средината во којашто работи? Дали може да се зборува за 

ресоцијализација и ефикасен и безбеден затворски систем? Тешко! 

                                                 
*
 Автор: Доц. д-р Марија Миленковска 

20
 Coyle A, A Human Rights Approach to Prison Management, Handbook for Prison Staff, 

2
nd

 Edition. (London: International Centre for Prison Studies, 2009), стр.  
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Релевантните меѓународни институции постојано укажуваат на 

потребата од работна средина во која вработените се чувствуваат 

сигурно. А какво е чувството на сигурност на вработените во казнено-

поправните установи во Република Македонија беше предмет на 

интерес на ова истражување.  

Резултатите од истражувањето покажаа дека мнозинството од 

вработените во казнено-поправните установи, или 60, 5 % од нив кои 

одговориле на прашањето, не се чувствуваат безбедно при извршување 

на работните задачи меѓу осудените лица, а 39,5 % од нив одговориле 

дека се чувствуваат безбедно при извршување на работните задачи меѓу 

осудените лица во установата во којашто работат (види Графикон бр. 

5.). 

 
Графикон бр. 5 Дали се чувствувате безбедно при извршување на 

работните задачи меѓу осудените лица? 

  
  

Ако ги анализираме одговорите на испитаниците по одделни 

сектори, тогаш се забележува дека најголем процент од вработените во 

секторот обезбедување изјавиле дека не се чувствуваат безбедно при 

извршување на работните задачи меѓу осудените лица. Имено, само 

една третина од нив (30,3%) изјавиле дека се чувствуваат безбедно, а 

69,7% дека не се чувствуваат безбедно при извршување на работните 

задачи меѓу осудените лица. Најголем процент од вработените во 

финансискиот сектор или 85,7% од нив изјавиле дека се чувствуваат 

безбедно. Во секторите ресоцијализација (57,10%), здравствена заштита 

(60%), стопанско-инструкторски (57,10%), и извршно-управен 

(61,50%), исто така, мнозинството од испитаниците кои одговориле на 

прашањето се изјасниле дека се чувствуваат безбедно при извршување 

на работните задачи меѓу осудените лица (види Графикон бр.5) 

не  

да 

Чувство на безбедност 
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Графикон бр. 6 Дали се чувствувате безбедно при извршување на 

работните задачи меѓу осудените лица? 

 
 

Во овој дел треба да се спомне дека мнозинството од 

испитаниците, имајќи ги предвид промените што се случиле во 

установата откако се работно ангажирани, сметаат дека безбедноста во 

установата се влошила (36,4%) или дека е без промени (30,5%).  

 

Заклучок 
 

Анализата на податоците покажа дека мнозинството вработени 

во македонските затвори не се чувствуваат безбедно при извршување 

на работните задачи меѓу осудените лица. Истражувањето не навлегува 

конкретно во идентификување на причините за тоа зошто мнозинството 

од вработените во казнено-поправните установи не се чувствуваат 

безбедно при извршување на работните задачи меѓу осудените лица, 

што секако останува предизвик за во иднина. Во овој дел треба да се 

нотира фактот дека само во секторот обезбедување мнозинството од 

вработените не се чувствуваат безбедно при извршување на работните 

задачи меѓу осудените лица. Исто така, индикативно е дека речиси 

половина од лицата кои имаат значајна улога во процесот на 

ресоцијализација, вработени во секторот за ресоцијализација (42,9%) и 

стопанско-инструктурскиот сектор (42,9%) не се чувствуваат безбедно. 

Врз основа на резултатите од анкетниот прашалник не можат да се 

Да  

Не  

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
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57,10% 
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85,70% 

61,50% 
42,90% 

69,70% 

42,90% 

40,00% 

14,30% 38,50% 

Да  Не  
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влечат заклучоци во однос на причините за ваквата состојба. Можеби 

одговорот треба да се бара во видот на работните задачи.  

Во овој дел треба повторно да се спомне и фактот дека повеќе од 

една третина (36,4%) од испитаниците коишто одговориле на 

прашањето, оцениле дека дека имајќи ги предвид промените што се 

случиле во установата откако се работно ангажирани безбедноста е 

влошена, а една третина од нив (30,5%) оцениле дека е без промени. 

 

Корупција во затвор  
 

Корупцијата
*
 претставува штетен и опасен феномен кој ги 

отвора вратите на сите облици на криминал со кој се соочуваат сите 

земји во светот без разлика дали се во транзиција или имаат голема 

демократска традиција. Најопштата дефиниција изразена во нејзината 

квинтесенција е „злоупотреба на јавните овластувања и позиции за 

лични, приватни и партиски користи“.
21

Потребно е создавање погодни 

услови и место за нејзино навлегување во сите сегменти од човековото 

живеење и функционирање. Кривичните дела со елементи на корупција 

спаѓаат во КД кои најтешко можат да се докажат, од која причина 

резултира потребата за неопходна, финансиска, техничка и експертска 

помош за обука и опремување на полицијата за да може истата на 

најефикасен начин да се пресмета со оваа појава. Спречувањето на 

корупцијата е најголем предизвик за секое демократско општество, па и 

за нашето. 

Корупцијата претставува сериозна закана по правната држава, а 

тоа значи дека наместо да владее правото и неговите норми, владеат 

поединци раководени од користољубиви цели и во согласност со 

интересите. Тоа е облик на владеење во кој доминира самољубието и 

самовластието како манифестиран облик, проследен со повикување на 

(најчесто бизнис) интереси. Тоа како општествена состојба и практика 

негативно влијае на вкупниот општествен развој, ги забавува 

економските процеси, ја влошува социјалната сигурност и ги руши 

претставите и верувањата за вредноста на принципите, особено 

принципите на законитост, еднаквост, рамноправност и слобода.
22

 

Фактори кои овозможуваат на голема врата корупцијата да биде 

присутна во општественото живеење се:
23

  

                                                 
*
 Автор: доц. д-р Марија Миленковска и асс. д-р Ице Илијевски  

21
 Лабовиќ, М., Власта корумпира, Де Гама, Скопје, 2006, стр. 47 

22
 Мојаноски Т. Ц., и др., Мислењето на граѓаните на Република Македонија за 

корупцијата, истражувачки извештај, Факултет за безбедност, Скопје, 2014, стр. 3 
23

 Лабовиќ, М., Николовски, М., Организиран криминал и корупција, Факултет за 

безбедност, Скопје, 2010, стр. 194 
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• Концентрација на власт, богатство и статус; 

• Недемократски и автократски режими, бавна бирократија; 

• Лоша административна ревизија; 

• Трговски пазарни рестрикции; 

• Монополи; 

• Индустриски и инфраструктурен развој; 

• Слабо организирана и малку платена јавна служба; 

• Слаба поставеност и ефикасност на судовите; 

Систем каде власта, политиката и парите играат водечка улога. 

 

Работата во комплексни средини како што се затворите бара 

како професионални, така и лични квалитети. Вработените во казнено-

поправните установи се должни да ги извршуваат разботните задачи 

совесно и професионално, почитувајќи ги позитивните прописи и 

достоинството и правата на осудените лица. Тоа секако подразбира 

дека не треба да сторат никакви дела на корупција и енергично да се 

спротивстават и да се борат против таквите дела.
24

 Неколку 

истражувања говорат за тоа дека коорупцијата во затвор е сериозен 

проблем со кој се соочуваат државите. Така, Бастик ќе констатира дека 

корупцијата меѓу затворската администрација е 

широкораспоространета и е посебен предизвик за сиромашните држави 

каде затворскиот персонал има ниски плати и надзорните механизми се 

неадекватни.
25

 Во продолжение, таа нотира дека во некои држави 

затворениците подмитуваат за да ги задоволат основните дневни 

потреби, како пристап до лекар или адвокат, или трансфер во друга 

ќелија или оддел.
26

 Истражувањето спроведено од страна на 

Transparency International Велика Британија, покажало дека корупцијата 

во затворите главно е поврзана со шверцот (особено на дрога и 

мобилни телефони).
27

  

Под поимот корупција во затворите може да се подразбира секое 

дејствие или пропуст кое вработениот ќе го стори при вршење на 

својата должност, а за тоа како возврат бара или прифаќа некаква 

корист, погодност или интерес за себе или за друго лице како и секое 

пречекорување и прекршување на стандардните постапки и процедури, 

                                                 
24

 Ibid. 
25

 Megan Bastic. The Role of Penal Reform in Security Sector. Occasional Paper No18. 

(Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, 2010) p.36. достапна на 

www.dcaf.ch/publications 
26

 Ibid. 
27

 Transparency International UK, Corruption in the UK part two, Assignments of Key 

Sectors, 2011, p.3.  
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злоупотреби на службената должност или пречекорување на законските 

овластувања заради директно или индиректно ветена, понудена, дадена, 

побарана, прифатена или очекувана материјална, нематеријална корист, 

погодност, предност или друг интерес од страна на вработен во 

затворите, за себе или за некој друг со намера да изврши или да се 

воздржи од извршување на дејствие кое законски е должен да го 

изврши или да не го изврши.  

Поимот корупција во таа смисла означува расипаност, уцена, 

изопаченост, подмитливост, експлоатација на службените лица, 

односно морална расипаност. 

Но, каква е ситуацијата во Републикa Македонија? КПТ во 

извештајот од последната посета во Република Македонија нотира дека 

примил обвинувања од најголем дел од осудените лица со кои зборувал 

за инволвираност на персоналот во трговијата со мобилни телефони, 

дрога и друга нелегална стока. На прашањето- дали постои корупција 

во вашата казнено- поправна установа, мнозинството од испитаниците 

кои одговориле на прашањето или 55,2% од нив одговориле потврдно, а 

44, 8% од вработените одговориле негативно. Во однос пак, на 

прашањето дали сте запознаени со со процесот на постапување во 

случај на корупција загрижувачки процент од испитаниците оговориле 

негативно (40,7%) иако мнозинството од нив (59, 3%) одговориле 

позитивно. (види табела бр. 50). 

 
 Табела бр. 50 Појава на корупција и постапување во случај на корупција  

 Да  Не 

Дали постои корупција во вашата КПУ? 55,2 % 44,8 % 

Дали сте запознаени со процесот на постапување 

во случај на корупција? 

59,3 % 40,7 % 

 

Затворениците во казнено-поправните установи во Република 

Македонија најчесто давале мито на вработените во затворите 

(затворските чувари) за внесување на мобилен телефон во затворот, 

потоа купување дрога од надзорниците, плаќање за слободни викенди и 

одредени други поволности во затворите.
28

 

И покрај тоа што Управата за извршување санкции на Република 

Македонија презема мерки за сузбивање на корупцијата преку вршење 

на зачестени контроли во затворите, изготвување прирачник за 

осудените лица за тоа кои права им следуваат, кои погодности кога 

може да ги остварат и кој одлучува за тоа, поставување посебни 

сандачиња во кои осудените лица имаат можност да остават пријава за 

                                                 
28

 Министерство за правда на РМ, преземено од http://www.pravda.gov.mk/UIS/13-10-

09_intervju.pdf, [пристапено на 09.09.2014] 
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коруптивни активности на персоналот, како и воведување на отворен 

телефонски број на кој секој граѓанин може да пријави одредени 

злоупотреби од страна на вработен во затворите и да пријави корупција 

доколку има сознанија за такви коруптивни дејствија, сепак таа постои 

и не може во целост да биде отстранета. 

Република Македонија е должна да преземе сѐ што е во нејзина 

моќ, со цел да се спречат какви било облици на корупција во затворите 

во државата. Дел од меѓународните институции укажуваат на појава на 

корупција во македонските затвори. Во истражувачкиот извештај за 

положбата на осудените лица во пенитенцијарните установи во 

Македонија
29

 од одговорите на осудените лица на прашањето: „Дали Ви 

било побарано мито од страна на вработените?“, исто така 

претставуваат одредени индиции дека постои корупција во 

таканаречените тотални институции одвоени од пошироката јавност. 

Така, 24,8% од осудените лица одговориле позитивно на прашањето во 

КПУ „Идризово“, 23,1% од нив во затворот „Струмица“ и 22,2% од нив 

во КПУ „Струга“ и 18,2% од нив во КПУ „Штип“, одговориле дека им 

било побарано мито од страна на вработените. Иако процентот на 

осудени лица на кои им било барано мито од страна на вработените е 

помал во затворот „Струмица“ (6,7%) за одбележување е дека сепак 

постои таква практика. 

 Заклучок  
 

 Само врз основа на статистичките податоци не можат да 

се носат генерални заклучоци. Меѓутоа, индикативно е дека 

мнозинството или 55,2 % од испитаниците што одговориле на 

прашањето се изјасниле дека постои корупција во нивната установа. 

Истражувањето не навлегува во идентификување на видовите 

корупција, што секако претставува предизвик за во иднина за екпертите 

во овој дел. Во иднина би требало да се отвори поширока дебата во 

јавноста за резултатите од истражувањето во овој дел. 

 

 

                                                 
29

 Мојаноски, Ц., и др., Положбата на осудените лица во пенетенцијарните установи 

во Македонија, истражувачки извештај, Факултет за безбедност, Скопје, 2014, стр. 

153-154 
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ГЛАВА ПЕТТА 
  

ВИКТИМИЗИРАЊЕ НА ЗАТВОРСКИОТ ПЕРСОНАЛ ОД 
СТРАНА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА  

 

Виктимизацијата како дел од затворскиот амбиент 
 

Прашањето
*
 за виктимизацијата во затворите е предмет  на 

бројни истражувања што се реализираат во странство
1
, додека кај нас 

тоа сѐ уште е тема што истражувачите не ја препознаваат и е недоволно 

истражена. Веднаш се наметнува прашањето зошто се потребни вакви 

истражувања и која е нивната цел? Тие доаѓаат до значајни сознанија за 

криминологијата, пенологијата, а може да се искористат и во практична 

цели, „во планирањето на одредени стратегии и подобра организација 

на пеналниот состав на одредена земја“ како и „за развојот на цела низа 

инструменти за проценка на ризичноста за насилното однесување на 

осудените лица ... кое, освен во затворското опкружување, има големо 

значење и во смисла на третман...“
2
 Кон ова би додале дека овие 

истражувања отвораат уште едно поле на интерес, а тоа е насилното 

однесување на затворскиот персонал (пр. прекумерна употреба на 

сила), како и ситуациите кога персоналот е виктимизиран, одн. во улога 

на жртва. 

Феноменот на насилството во затворите, пред сѐ е резултат на 

општествени влијанија, поточно тоа што се случува во општеството се 

рефлектира и во затворските установи, поради што насилството не 

може да се разгледува само како индивидуален настан или акт, одн. тоа 

е општествено детерминрано. Овие сфаќања за насилството можат да се 

сублимираат „според моделот кој го третира затворот како огледало на 

општеството.“
3
 Од друга страна, се објаснува дека насилството во 

затворите е детерминирано или е „последица на институционални 

фактори, одн. на депривации, концентрација на голем број насилнички 

                                                 
*
 Автори: проф. д-р Оливер Бачановиќ и доц. д-р Наташа Јованова 

1
 Странската литература која ги користи ваквите истражувања посебно ги проучува и 

доаѓа до научни сознанија за различите модели на објаснување на виктимизацијата, 

одн. насилството во затворите, факторите на виктимизацијата, феноменологијата и 

инциденцијата на виктимизацијата, инструментите и моделите за спротивставувањето 

на виктимизацијата и др.  
2
 Kovčo-Vukadin, I., Mihoci, M. (2010) Nasilje u penalnim ustanovama, Hrvatski ljetopis za 

kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 17, broj 1, str. 363. 
3
 За ова подетално Radoman, M. (2002) Kriminološki i krivičnopravni aspekti nasilja u 

zatvorima, pomesteno vo Delikti nasilja- krivičnopravni i kriminološki aspekti, priredio 

Dobrivojе Radovanović, Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 459- 466. 
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ориентирани осуденици на едно место (кон ова би додале и насилно 

ориентиран дел од персоналот, посебно од припадниците на секторот за 

обезбедување- м.з.), на дисциплински постапки, неповолна атмосфера 

во осуденичкиот колектив и сл. Со други зборови, не е јасно дали 

осудениците се во затвор затоа што се насилници или се насилници 

затоа што се во затвор?  
За да се разбере проблемот на насилството во затворите, 

неопходно е да се помират овие две оддалечени становишта на тој 

начин што овие аспекти ќе се разгледуваат во еден нераскинлив синџир 

на заемни меѓузависности, при што, на сегашно ниво на научни 

истражувања не може да се утврди со кој удел учествуваат двата 

фактори во настанувањето и проширувањето на феноменот на 

насилство“.
4
  

Што се однесува до откривањето на насилството во затворите, 

имаме една навидум парадоксална ситуација на постоење на голем број 

непријавени случаи на насилство, како од осудените лица, така и од 

персоналот. Во затворите често станува збор за различни облици на 

психичко, физичко, сексуално и друг вид насилство кое се огледува во 

ограничување на нивните права, па сѐ до примена на физичка сила во 

ситуации и на начини кои не се пропишани со соодветни прописи. Во 

таа смисла се покренува не толку прашањето на соодветноста на 

прописите - законски и подзаконски, кога станува збор за уредување на 

овој проблем, колку за потешкотии во нивната имплементација кои 

можат да бидат од објективна, но и субјективна природа. 

Криминолошките и кривично-правните аспекти на насилство 

можеме да ги анализираме во контекст на сложените интеракции што се 

одвиваат во казнено-правната институција. Од една страна, се работи за 

насилство што се одвива во самиот колектив на осудени лица, а од 

друга страна, на оној феномен на насилство што се одигрува на 

релацијата осудено лице - вработени....“
5
 Напоменуваме дека вториот 

вид  насилство е двонасочен, поточно во улога на виктимизатори и 

жртви можат да се најдат двете страни.  

Заслужува внимание уште една теза, според која затворската 

средина генерира насилничко однесување. „Затворот како институција 

не познава некои посебни облици на насилство надвор од оние коишто 

владеат во општествената заедница. Но, факт е дека во него се 

поприсутни одредени обрасци на насилничко однесување кои можат да 

се објаснат само со влијанието на институционалните фактори.“
6
  

                                                 
4
 Ibidem, стр. 470. 

5
 Ibidem, стр, 470. 

6
 Ibidem, стр. 466 Оваа теза авторот ја дообразлага повикувајќи се на ставовите на Тох, 

Х, (1978), автор на познатата и често цитираната книга: „Насилници“. 
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Воедно во затворот уште повеќе се потенцира насилното 

однесување. „Кога ќе се најде во затвор, насилникот станува уште 

поопасен, бидејќи физичкиот и психолошкиот простор му е радикално 

стеснет, а влијанието на различните депривации е тешко подносливо. 

Ако го имаме предвид фактот дека од сите видови однесувања 

насилничкото однесување е најмалку мотивирано со принципите на 

полза- штета, дека насилниците не се држат до некој животен план и 

дека категоријата иднина не фигурира во нивната свест, тогаш 

насилството во затворите е разбирлива и сама по себе лесно објаснива 

појава. Повикување на консеквенците на насилството кај овие личности 

нема некое посебно значење затоа што тие во принцип „немаат што да 

загубат“, ниту би можеле да бидат преместени во некоја друга 

институција со подруг режим и третман. Според тоа, насилството може 

да се сузбие само со отстранување на она што го потикнува и со 

менување на мотиви што го предизвикуваат, а тоа бара борба помеѓу 

четири ѕида, лице во лице со насилниците од реалниот свет“, заклучува 

Тох.  

Во овој контекст се зборува за категоријата на тн. „заборавени 

жртви“ спомнати во статијата на Ковчо-Вукадин
7
 во рамките на која, 

како една група, ги вбројува полициските службеници, но која аналогно 

може да ги опфати и другите носители на власта (во нашиот случај и 

затворскиот персонал). Она што притоа, според мислењето на јавноста 

се чини парадоксално, е дека оние кои треба да ги штитат граѓаните од 

виктимизација самите се виктимизирани. Затоа нападите врз 

полициските службеници се коментираат како примери на нивната 

„неспособност“(„како ќе ги чува граѓаните кога не е во состојба да се 

чува себеси “
8
) бидејќи насилството е дел од секојдневната работа на 

полицијата, па се оди дотаму да се тврди дека нивната виктимизација 

носи елементи на „срамотна“ виктимизација. Последиците на 

неадекватното препознавање на одреден проблем и негово нетретирање 

генерира нови проблеми (насилно однесување на виктимизираниот 

полициски службеник, користење на алкохол како модел на соочување 

со траумата на виктимизацијата, огорченост на ситемот заради 

недавање на соодветна заштита, депресија, ПТСП, непрофесионалност 

во постапувањето, семејно насилство, суицид и сл.) 

Исто така, „посебно е нагласена секундарната виктимизација 

која е согледана преку перцепцијата на виктимизираните службеници 

за постапувањето по виктимизацијата во рамките на полициската 

                                                 
7
 Ковчо-Вукадин, И. (2011)„Напади на полицијске службенике: преглед актуелних 

спознаја“, Policijska sigurnost (Zagreb), godina 20, broj 3, str. 273. 
8
 Ibidem, стр. 274. 
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организација (во која фокусот е примарно на проверката на легалноста 

и исправноста на постапувањето на полициските службеници, одн. на 

утврдувањето на степенот на придонесот за сопствената виктимизација, 

а маргинално на заштитата и грижата за виктимизираните 

службеници).“
9
  

Сето погоре кажано во однос на т.н. „заборавени жртви“, 

„срамотната“ виктимизација и маргинализираната жртва сметаме дека 

„mutatis mutandi“ може да се однесува на припадниците на затворскиот 

персонал. Оттука, а за да се избегнат последиците од секундарната 

виктимизација, се јавува потреба од професионално лице-лекар, 

психолог, психијатар кои соодветно би го третирале виктимизираниот 

затворски службеник, водејќи грижа за негова рехабилитација од стрес, 

фрустрации, санирање на нарушените односи со семејството, како и на 

др. штетни последици од неговата виктимизираност!  

 

Специфичностите на работата на затворскиот персонал и 
неговиот статус во општеството  
 

Персоналот во затворите го сочинуваат: воспитувачи (во 

литературата ги нарекуваат и терапевти), припадници на обезбедување, 

лекари и др. медицински лица, инструктори, административен и 

технички персонал. Токму во таа смисла и Законот за извршување на 

санкциите (чл. 27) прави класификација на секторите кои се дел од 

затворските установи. Сите тие го имаат своето место и улога во 

комуницирањето  и третирањето на осудените лица, па дури може 

слободно да се каже, согласно современите концепци и сфаќања како и 

теории, тие се дел од нивниот ресоцијализаторски третман (во потесна 

и поширока смисла).
10

  

Едно од првите прашања што се наметнува во врска со 

затворскиот персонал е статусот на оваа категорија вработени во 

општеството или дали оваа професија ужива соодветен општествен 

респект? Имено, на скалилото на професиите според тоа како ги цени 

јавноста, слободни сме да констатираме дека не зазема завидно место 

или подиректно кажано е една од не толку популарните професии. Тоа, 

пред сѐ, се должи на големата одговорност и на ризикот при вршењето 

на оваа работа, релативно ниските лични доходи, посебните услови за 

работа, работата во смени, итн. 

                                                 
9
 Ibidem 

10
 За наведните сектори и улогата на персоналот што ги сочинуваат в. подетално: 

Арнаудовски Љ.- Груевска Дракулевски (2013), Пенологија- прв дел, стр. 395- 402. 

Инаку, ова прашање е опфатено во соодветни делови од истражувачкиот извештај. 
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Жените, и покрај нивната (малку) бројност
11

, не се занемарлив 

дел од вработените во пеналните установи. Тие на пр. се значаен и 

незаменлив дел од секторот за ресоцијализација (така со примерокот на 

нашето истражување од вкупно 21 испитаници- припадници на овој 

сектор- 13 се од женски пол), но се вработени и во другите сектори, па 

дури ги има и во секторот за обезбедување, и тоа таму каде што до 

неодамна тоа беше незамисливо, во машките затвори. Интересно е дека 

различните истражувања доаѓаат до речиси спротивставени резултати, 

од една страна дека жените вработени во затворите се посебно 

загрозени и по природата на нештата изложени на поголем степен на 

ризик и со тоа ранлива категорија, а од друга страна дека тие во 

затворите внесуваат една порелаксирачка атмосфера. Иако со нашиот 

примерок за персоналот во целина опфатени се 38 жени (20,2 %) 

наспроти 148 (речиси 80%) мажи, сметаме дека и таквата нивна 

застапеност овозможува донесување на релевантни заклучоци. Се 

разбира дека во идните истражувања на оваа проблематика треба да се 

зголеми нивната застапеност во примерокот (одн. да се усогласи со 

фактичката застапеност на вработените во пеналните установи според 

полот). 

Иако целокупниот персонал во затворите има своја улога во 

функционирањето на пеналните установи и одредени релациии со 

осудените лица, сепак, согласно предметот на нашиот труд, за нас се 

посебно интересни вработените кои најинтензивно контактираат со 

осудените лица, а посебно во процесот на нивната ресоцијализација, 

поради што ги издвоивме вработените во секторот за ресоцијализација 

и, во поново време и според современите пенолошки сфаќања, сѐ 

позначајните чинители на истиот процес, но и потенцијално 

најзагрозените лица изложени на најразлични облици на виктимизација, 

вработените во секторот за обезбедување. 

Лицата кои работат во секторот за ресоцијализација се 

нарекуваат со различни имиња (пр. воспитувачи, терапевти, 

корекциони работници).
12

 Се прашуваме дали имињата со кои се 

нарекуваат лицата што припаѓаат на секторот за ресоцијализација 

зборуваат и за статусот што го уживаат како во установата, така и во 

                                                 
11

 Во однос на застапеноста на жените врабтени во македонските пенални установи во 

оваа прилика би навеле соодветен куриозитет, кој сам по себе индицира одредени 

нешта. Имено, во ниту еден Годишен извештај на Управата за извршување на санкции 

(од 2008 до 2011 год.) не е наведена половата структура на вработените!? 
12

 Исто и Арнаудовски, Љ.- Груевска- Дракулевски, А., Според нив категоријата на 

стручни лица задолжени за превоспитниот процес заземаат најзначајно место во 

сложената структура на затворскиот персонал, токму затоа што се задолжени за 

остварување на најзначајниот- превоспитниот процес, op. cit., стр. 395. 
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општеството. Дури и за нешто посуштинско, дека препознавањето на 

нивната доминатно терапевтска улога е знак и на нивно поинакво 

третирање и рејтинг во општеството. За жал, мислиме дека тоа не е 

случај и дека во општеството оваа професија е многу малку позната и 

призната. Инаку, во литературата се среќава поделбата на лицата од 

секторот за ресоцијализација на оние кои ја вршат опсервацијата и 

класификацијата на осудените лица и на оние кои се задолжени за 

третман. Во современите пенолошки установи и согласно современите 

сфаќања за ресоцијализација и третман на осудените лица, овие две 

компоненти треба да чинат единство и да се надополнуваат. Така, 

според Пинател: сегашната перспектива во казнените заводи треба да 

биде таква да „надмине дијагноза и прогноза на опасната состојба (т.н. 

„тембилитет“) и да го согледа третманот во една перспектива на 

општественото прегрупирање“. Во таа смисла, Милутиновиќ се залага 

за надминување на подвојувањето помеѓу овие две служби, бидејќи 

опсервацијата ја разгледува како „прв чин на третманот“,
13

 за врз 

основа на претходната опсервација да се врши класификација на 

осудените лица, или поинаку кажано се преоѓа во втората фаза или 

„чин“ на третманот. 

Исто така, можеме да констатираме дека улогата на т.н. 

терапевтски персонал е противречна. Имено, од една страна, тој е 

припадник на сложената бирократска организација што подразбира 

непосредна работа со осудениците со почитување на формално-

правните пропишани процедури. Од друга страна, терапевтите во 

пракса се среќаваат со личните потешкотии на осудениците, па во 

пенолошката литература често се истакнува дека е тешко да се 

исполнат сите тие различни и понекогаш контрадикторни улоги кои се 

очекуваат во извршувањето на нивната работа.
14

 Оттука, според 

Арнаудовски и Груевска-Дракулевски на персоналот му се 

препорачува, во согласност со режимот на установата, нивните 

постапки да се одликуваат со хуманост во строгоста и строгост во 

хуманоста, односно меѓусебните комуникации да ги карактеризираат 

ниту голема дистанца, ниту голема блискост во односите со осудените 

лица.
15

 

 

                                                 
13

 Константиновић- Вилић, С., Костић, М. (2006), Пенологија, СВЕН, Ниш, стр. 206-

207. 
14

 Ibidem, стр. 206. 
15

 Арнаудовски, Љ., Греувкса- Дракулевски, op. cit., стр. 397. 
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Облици за виктимизација во пеналните установи и извори на 
податоци 

 

Во претходниот труд во кој зборувавме за виктимизација на 

осудените лица, укажавме на облиците на виктимизацијата во 

пеналните установи.
16

 Имено, постојат различни критериуми за нејзина 

класификација, од кои го издвојуваме видот на односите, според кој во 

установите се јавува хоризонтално и вертикално виктимизирање/ 

насилство. Хоризонтално насилство (ние би рекле виктимизација)
17

 е 

меѓу затворениците, вертикално е насилство на персоналот спрема 

затворениците и обратно. Токму второто е предмет на нашиот интерес 

во овој труд. Во трудот виктимизацијата е разгледувана и според уште 

еден критериум - видот на виктимизацијата. Така, според вториот 

критериум, виктимизацијата е поделена на: физичка, психолошка, 

сексуална, економска и/или социјална и се манифестира во односите 

меѓу затворениците, меѓу персоналот на затворот и затворениците 

или меѓу самиот персонал. Во овој, како и во претходниот труд, 

економската и социјалната виктимизација не се предмет на нашиот 

интерес, бидејќи со тоа би ги надминале рамките на предметот на овој 

труд. Напоменуваме не е опфатен и уште еден облик на 

виктимизацијата, а тоа е сексуалната, од причина што прашалникот што 

го користевме во нашето истражување не содржи прашања што се 

однесуваат на овој вид насилство. Можеби и ќе се согласиме со тоа 

                                                 
16

 Станува збор за делот од Истражувачкиот изештај под наслов: Виктимизацијата во 

казненопоправните установи, чиишто сме коавтори (стр. 175- 188) поместено во; 

Положбата на осудените лица во пенитенцијарните установи во Македонија 

(Мојаноски, Ц, Бачановиќ, О., Аќимоскиа-Малетиќ, И, и др.) 
17

 Интересно е дека некои автори наместо за виктимизацијата зборуваат за облици на 

насилство во затворите. Ние во нашиот труд, како и во истражувањето се 

обидовме да зборуваме за различни облици на виктимизација, без тие да ги 

сведеме на насилство. Имено, репeртоарот на виктимизациите во пеналните 

установи е далеку поширок од оној кој се однесува на насилството. Притоа, свесни 

сме дека нема да можеме да ги опфатиме сите облици на виктимизација, но ќе се 

задржиме на оние кои се најчести во овие специфични установи. Исто така, ќе бидеме 

лимитирани и и со дадените одговори на испитаниците во однос на прашањето со кои 

облици на виктимизација биле виктимизирани или, пак, самите виктимизирале. 

Инаку, би забележале дека и оние автори кои го употребуваат терминот насилство во 

суштина под него го подразбираат поширок поим кој не се сведува на физичкото 

наслиство, туку, меѓу другото, го опфаќа на пр. психолошкото насилство или како 

што некои го нарекуваат злоставување. Во таа смисла на пр. Родоман, М., op. cit,, стр 

467; исто така, тоа произлегува од прашалниците што го користеле хрватските автори 

при истражувањето во пеналните установи, каде што се набројуваат облиците на 

насилството во поширока смисла, меѓу кои вербалното и психолошкото, а не само 

физичкото, вклучително и употребата на огненото оружје.  
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дека такво нешто ретко или речиси е невозможно да се случи кога е во 

прашање персоналот како можна жртва (на осудените лица). Но, 

бидејќи хипотетички, но и практично оваа можност во животот не е 

исклучена, би било пожелно во идните истражувања на оваа 

проблематика да бидат предвидени и прашања што се однесуваат на 

овој вид виктимизација.  

Иако поголемиот дел од истражувањата поврзани со 

виктимизацијата во затворите се однесуваат на виктимизацијата меѓу 

затворениците или виктимизацијата на персоналот врз нив, некои од 

истражувањата се занимаваат и со ситуациите кога персоналот се наоѓа 

во улога на жртва од страна на осудените лица, колегите, 

претпоставените или потчинетите. Сепак, за отсликување на амбиентот 

во затворот оди во прилог тезата дека затворот е средина која по 

дефиниција е виктимизирачка и конфликтна, посебно е значајна 

димензијата на насилството помеѓу персоналот и осудените лица.  

Во некои истражувања, како извор на податоци за 

виктимизацијата (насилството) во затворите, користени се 

официјалните извештаи за нападите врз службените лица.
18

 За разлика 

од тоа, во рамките на овој труд, како извор на информации за 

застапеноста на виктимизацијата (во случајот на затворскиот персонал) 

ни послужија резултатите на истражувањето што е спроведено од тимот 

на Факултетот за безбедност- Скопје. Зошто не ги користевме 

официјалните податоци? Свесни сме дека беше добро резултатите од 

нашето истражување да се споредат со официјалните податоци што се 

водат, поточно би требало да се водат од страна на пеналните установи 

и надлежните органи (пред сѐ на Управата за извршување на 

санкциите), но, факт е дека до нив тешко се доаѓа, па се јавува 

сомневање дали воопшто и ги има. Имено, нашето барање да се добијат 

ваквите податоци остана без одговор, иако постојат и законски обврски 

за водење евиденции за одредни состојби во затворите (меѓу кои и за 

нападите врз службените лица). 

Во тој контекст се укажува и на проблемот на поголемата темна 

бројка на насилството во затворската популација во однос на 

генералната популација што се должи на специфичностите на 

пеналните установи, посебно на стравот од одмазда, хиерархијата и 

                                                 
18

 Види на пр. истражувањето за насилството во пеналните установи спроведено во 

Хрватска од страна на Ковчо- Вукадин, И. и соработниците., анализирано во 

коавторскиот труд на Kovčo-Vukadin, I., Mihoci, M. (2010) Nasilje u penalnim 

ustanovama, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 17, broj 1, (стр. 333- 

366) во кое виктимизацијата/насилството во хрватскиот затворски систем е 

проучувана со увидот во соодветните известувања за нападите на службените лица во 

десетгодишен период. 
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субординацијата во установата, насилничките карактеристики на дел од 

осудените лица, итн. Оттука се смета дека службените податоци кои се 

однесуваат на насилството и насилничкото однесување во установата, 

без оглед од која страна доаѓа (осудените лица, затворскиот персонал и 

др.) не се до крај сигурни, поради што се спроведуваат емпириски 

истражувања, со цел да се приближиме до реалната застапеност на 

виктимизацијата во установата. Токму за таа цел, во проектот 

„Положбата на осудените лица во пенитенцијарните установи во 

Република Македонија“, се користеше прашалник наменет за 

персоналот, при што посебно се фокусиравме на нивната 

виктимизираност и последици од истата, на аспектите на употребата на 

средствата на присилба и на последиците кои за нив произлегле, како и 

на причините за нивната употреба. Во тие рамки впрочем и е 

определен предметот на нашето истражување.  
Во текот на реализирањето на истражувањето, но и при 

добивањето на резултатите, се наметнува прашање, впрочем како и кај 

други истражувања, за искреноста на одговорите на испитаниците. Ова 

е посебно потенцирано кога е во прашање затворскиот персонал, пред 

сѐ поради специфичностите на дејноста што ја вршат, како и поради 

хиерархиската поставеност на вработените и евентуалните притисоци 

на кои можеле да бидат изложени. Токму тоа е едно од можните 

објаснувања на потешкотиите со кои се судривме како истражувачи 

кога е во прашање оваа категорија испитаници, како и за нивната 

апстиненција во однос на пополнувањето на прашалникот. Ова 

дополнително се усложни кога испитаниците требаа да одговараат за 

сопствената изложеност на виктимизацијата, како и за причините 

поради кои ги употребуваат средствата за присилба. 

Резултати на истражувањето и дискусија 
 

Во рамките на нашиот претходен Истражувачки извештај за 

истражувањето: „Положбата на осудените лица во пенитенцијарните 

установи“
19

се повикавме на извештаите на Народниот правобранител 

на Република Македонија, на Европската комисија и на Комитетот 

против тортура (КПТ) врз основа на кои се идентификуваа сериозни 

недостатоци во пенитенцијарниот систем во Република Македонија: 

                                                 
19

 Мојаноски, Ц., Бачановиќ, О., Аќимоска- Малетиќ и др. (2014) Положбата на 

осудените лица во пенитенцијарните установи во Македонија (Истражувачки 

извештај), Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Факултет за безбедност- 

Скопје, стр. 4-5. 
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лоши материјални услови
20

; пренатрупаност;
21

 отсуство на рекреатив-

ни, едукативни и спортски активности;
22

 насилство меѓу затворе-

ниците;
23

 злоставувања од страна на затворскиот персонал;
24

 (под. 

О.Б.) несоодветна здравствена заштита, вклучително и несоодветно 

справување со психичките проблеми на осудените лица; злоупотреба на 

дроги; пропусти при имплементирање на законската обврска за 

медицински преглед на секое новопримено осудено лице,
25

 смртни 

случаи и самоубиства.
26

 Иако во наведените извештаи е препознаен и 

посебно акцентиран проблемот на насилството во затворите, може да се 

воочи дека децидно не се спомнува виктимизацијата на затворскиот 

персонал. Меѓутоа, сигурно е (а тоа и нашето истражување го 

потврдува) дека виктимизацијата не можеме да ја гледаме еднонасочно, 

одн. дека во улога на жртви, кога е во прашање затворската средина, 

можат да се јават само осудените лица. Од друга страна, се наметнува 

фактот дека надлежните органи и меѓународни институции се 

                                                 
20

 Така, Народниот правобранител на Р. Македонија во Годишниот извештај за 

неговата работа за 2010 година ќе констатира дека лошите материјални услови во 

затворите во РМ оснобено во затворот „Идризово“сеуште се проблем кој се уште 

загрижува. Види: Народниот правобранител во Годишниот извештај за 2010 година 

стр. 42-43. 
21

 Така Нарадниот правобранител во Информација за состојбите со остварувањето на 

правата на осудените лица во КПУ во Р. Македонија (од ноември 2010) во периодот 

јуни-септември 2010 година во КПД Идрзизово со капацитет од 900 лица биле 

сместени 1266 лица. 
22

 Последните извешатаи на релевантните меѓународни и домашни институции 

посочуваат дека постојат практики на игнорирање на законската обврска за 

обезбедување на рекреативни, едукативни и спортски активности на осудените лица. 

Оттука, не изненадува барањето на CPT (во неговиот подледен извештај до Владата 

на РМ) државата да обезбеди образовни, спортски и културни активности на 

осудените лица во македонските затвори. Види: CPT, (2012), Report to the Government 

of the Republic of Macedonia on the visit to Republic of Macedonia carried out by CPT 

from 21 September to 1 October 2010, CPT/Inf (2012) 4), р. 30 
23

 На пример КПТ ќе забележи дека насилство меѓу затворениците останува сериозен 

проблем во затворот Идризова и сеуште властите не презимаат никакви мерки да го 

спречат. Постојат бројни инциденти на борби (тепачки) меѓу затворениците бидејќи 

различни групи се борат за контрола над трговијата со дрога, мобилни телефони итн. 

Види: CPT, (2012), Report to the Government of the Republic of Macedonia on the visit to 

Republic of Macedonia carried out by CPT from 21 September to 1 October 2010, CPT/Inf 

(2012), р.26. 
24

 Види: CPT, (2012), Report to the Government of the Republic of Macedonia on the visit 

to Republic of Macedonia carried out by CPT from 21 September to 1 October 2010, 

CPT/Inf (2012). 
25

 CPT, (2012), Report to the Government of the Republic of Macedonia on the visit to 

Republic of Macedonia carried out by CPT from 21 September to 1 October 2010, CPT/Inf 

(2012) 4), р. 40. 
26

 Види Годишната пенална статистика на Советот на Европа (SPACE I).  
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концентирани пред сѐ, на остварувањето и заштита на правата на 

осудените лица, што влијаело да не се обрне доволно внимание на оваа 

појава. Така на пример, правото на употребата на средствата за 

присилба од страна на персоналот само по себе создава конфликтни 

ситуации кои можат да доведат и до спротивставување на оние спрема 

кои се насочени, дури и кога се тие легални и легитимни, а тоа создава 

ситуации кога потенцијалната жртва може да се јави во улога на 

виктимизатор (одн. сторител), одн. да преземе насилни и др. 

противправни дејствија. Доколку кон ова се додаде фактот дека до 

виктимизирање на персоналот од страна на осудените лица може да 

дојде и кога од нивна страна не се преземени никакви дејствија 

(гледано од виктимолошки аспект, кога од нивна страна со ништо не се 

предизвикани) ја наметнува потреба од истражувањето на оваа појава. 

Со примерокот на истражувањето: „Ставовите на вработените 

во пенитенцијарните установи во Република Македонија за 

прашањата поврзани со задачите и состојбите во установите“, 

спроведено во рамките на истражувачкиот проект: Положба на 

осудените лица во пенитенцијарните установи во Македонија, се 

опфатени вкупно 188 испитаници. Доминатни се испитаниците од 

секторот за обезбедување (вкупно 134), додека многу помалку се 

застапени другите сектори (посебно за нас интересниот персонал од 

секторот за ресоцијализација во примерокот е застапен со „само“ 21 

испитаник, иако е тоа приближно сразмерно на нивната застапеност во 

вкупната бројка на вработените во овој сектор во затворите во 

Република Македонија.
27

 

Облиците на виктимизација (дадени како можни одговори на 

испитаниците) условно ги групираме во две групи, едната поврзана со 

вербалната и психолошката виктимизација, а втората со физичките 

закани и насилни облици. Притоа, на испитаниците не им беше 

ограничена можноста за наведување само на еден или на ограничен 

број облици на виктимизацијата, па хипотетички гледано беше можно 

еден испитаник да ги наведе сите облици на виктимизација што им беа 

понудени како можни. Можеби во идните истражувања тие би можеле 

да се ограничат (пр. да се наведат првите три доминантни облици на 

претрпена виктимизација). Од друга страна, можеби ова и не е 

неопходно, бидејќи согласно со нашите резултати, имаме релативно 

мала застапеност на виктимизираноста на испитаниците (персоналот).  

Согласно со  претходно извршеното групирање на 

виктимизацијата, првенствено ќе се задржиме на групата на вербална и 

                                                 
27

 Годишен извештај на УИС за состојбата и работењето на КПУ и ВПУ во Република 

Македонија за 2011, стр. 22. 



 

 

115 

психолошка виктимизација.  

 
Табела бр. 51 Интензитет на појава на вербалните и психолошките облици 

на виктимизација 
Облици на 

викти 

мизација 

(Вербална и 

психо 

лошка) 

никогаш 1 2-3 

пати 

4-5 

пати 

6-7 

пати 

8-9 

пати 

10 

пати 

 f % f % f % f % f % f % f % 

вербално 

заканување 

дека ќе им 

наште ти  

56 30,
6 

19 10,
4 

41 22,

4 

11 6 8 4,4 1 0,5 41 22,
4 

провоцирањ

е со гес 

тови/мимик

и  

76 41,
3 

9 4,9 37 20,

1 

11 6 8 4,3 3 1,6 38 20,
7 

вербално 

провоцирањ

е  

74 39,

6 

12 6,4 28 15 12 6,4 4 2,1 6 3,2 50 26,

7 

викање  74 39 14 7,7 30 16,

5 

22 12,
1 

5 2,7 5 2,7 34 18,
7 

пцуење  95 52,

8 

17 9,4 23 12,

8 

9 5 6 3,3 1 0,6 29 16,

1 

заканување 

со гестови  

91 50 10 5,5 26 14,

3 

14 7,7 4 2,2 2 1,1 34 18,
7 

нарекување 

со погрдни 

имиња  

102 56,

4 

22 12,

2 

15 8,3 5 2,8 10 5,5 2 1,1 25 13,

8 

подбивање  113 62,

1 

9 4,9 24 13,

2 

5 2,7 5 2,7 2 1,1 23 12,

6 

заканување 

на 

семејството  

126 68 20 10,
9 

13 7,1 1 0,5 4 2,2 / / 18 9,8 

заканување 

со оружје  

148 80,

9 

8 4,4 7 3,8 3 1,6 4 2,1 / / 12 6,6 

 

Што се однесува до физичките облици на виктимизација 

најзастапени се следните: насилно фаќење за облека (15, 16, 7, 1, 2, 7); 

насилно фаќање за дел од тело- (19, 12, 5, 1, 10); туркање (11, 10, 4, 1, 

1, 6); фрлање на нешто (14, 10, 3, 4, 6); удрање во тело (со рака- 8, 9, 3, 

2, 1, 3- десет и повеќе пати). За разлика од тоа помалку се застапени 

потешките обици на физичка виктимизација, како што се: напаѓање со 

оружје; удрање во тело со нога; обид за давење, удирање со некој 

предмет; шлаканица; удирање во лице; претепување. Значи, по правило, 

што е потежок обликот на физичката виктимизација тоа нејзината 

застапеност во однос на персоналот е помала. 
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Табела бр. 52 Интензитет на појава на физичките облици на 

виктимизација 

Облици на 

виктимизац

ија 

(физички 

облици) 

никога

ш 

1 2-3 

пати 

4-5 

пати 

6-7 

пати 

8-9 

пати 

10 

пати 

 f % f % f % f % f % f % f % 

насилно 

фаќење за 

облека  

135 73,

8 

15 8,2 16 8,7 7 3,7 1 0,5 2 1,1 7 3,7 

насилно 

фаќање за 

дел од 

телото  

135 74,

5 

19 10,

3 

12 6,4 5 2,7   1 0,5 10 5,4 

туркање  145 81,

5 

11 6,2 10 5,6 4 2,2 1 0,6 1 0,6 6 3,4 

фрлање 

нешто  

148 80 14 7,6 10 5,4 3 1,6 4 2,2 / / 6 3,2 

 

Генерална е оценката дека персоналот е релативно малку 

виктимизиран. Во сите одговори на поставените прашања, доминантен 

е модалитетот „никогаш“ (не сум бил виктимизиран) со одреден вид на 

насилство, што значи дека испитаниците (затворскиот персонал) по 

правило не биле виктимизирани.  

Што се однесува до структурата на виктимизацијата, може да се 

забележи многу поголема застапеност на вербалната или психичката во 

однос на физичката виктимизација. 

Кога се во прашање добиените резултати, може да се забележи 

дека, и покрај малата вкупна виктимизираност, меѓу понудените 

модалитети на зачестеноста на секој одделен облик на виктимизација во 

одговорите на испитаниците доста е присутна, па често и најзастапена 

виктимизираноста која се појавува десет и повеќе пати. Веројатно овој 

податок заслужува внимание и треба да биде предмет на дополнителни 

анализи (пр. дали истите испитаници се максимално виктимизирани, 

одн. се јавуваат во улога на жртви рецидивисти или се работи за 

различни испитаници). 

Напоменуваме дека за потребите на трудот направивме 

споредување помеѓу испитаниците што му припаѓаат на секторот за 

обезбедување (вкупно 133) и секторот за ресоцијализација (вкупно 21 

испитаник). Сето тоа го споредивме со вкупната виктимизираност (што 

значи на вкупниот персонал кој опфати и некои други сектори во 

пеналните установи). Целта на ваквото споредување пред сѐ, е фактот 
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дека наведените два сектори се сметаат за водечки во установите, 

посебно кога се работи за реализацијата на најзначајниот процес за 

време на престојот во затворот, а тоа е ресоцијализацијита. Од друга 

страна, токму изложеноста на виктимизираноста на припадниците на 

овие сектори од страна на осудените лица е значаен индикатор за 

успешноста на овој процес, поточно за неговата прифатеност и 

партиципирање од нивна страна. Притоа можеше да се очекува, а и 

поради природата на нивната функција, надележности и овластувања 

(меѓу кои и примена на средства за присилба), дека припадниците на 

секторот на обезбедување ќе бидат повеќе изложени на виктимизација. 

Нашите резултати тоа и го потврдија. (в. Табела бр. 3). Сепак, тоа не 

значи дека припадниците на секторот за обезбедување не можат повеќе 

да бидат ангажирани во процесот на ресоцијализација, а со тоа да бидат 

прифатени од осудените лица. Се разбира дека на ова мора многу 

повеќе да се поработи, а тука пред сѐ  мислиме на соодветно едуцирање 

и обучување на припадниците на овој сектор и менување на нивната 

свест за улогата и задачите што ги имаат во пеналната установа кога се 

во прашање осудените лица и успешноста на реализацијата на процесот 

на ресоцијализација. Посебно охрабрува фактот дека Управата за 

извршување на санкциите, имајќи го предвид токму ваквото значење на 

улогата на секторот за обезбедување во процесот на ресоцијализација, 

донесе и посебен подзаконски акт.
28

  

 
Табела бр. 53 Споредба на степенот на виктимизација помеѓу секторот 

за обезбедување и секторот за ресоцијализација 

Облик на 

виктимизација  

Осуденото лице Ве: 

Вкупна 

виктимизација 

(вкупно 188 

испитаници) 

Сектор за 

обезбедување 

(вкупно: 134 

испитаници) 

Сектор на 

ресоцијализација 

(вкупно: 21 

испитаник) 

 f % f % f % 

Ошамарило 3 1,6 3 2,3 / / 

Удрило в лице 9 4,9 8 6,1 1 5 

Удрило во телото (со 

рака) 

26 14,1 24 17,3 2 9,5 

Удрило со нога 22 12 21 16 / / 

Насилно фатило за 

облека 

48 26,2 45 34,6 2 9,5 

Насилно фатило за 

дел од телото 

47 25,5 44 33,6 2 9,5 

Удрило со некој 15 8,2 25 11,5 -  

                                                 
28

 Упаство за учество на секторот за обезбедување во процесот на 

ресоцијализација, донесено од Директорот на Управата за извршување на санкциите 

(број 07-1289/1 од 23.12.2011 година). 
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предмет 

Се обидело да Ве 

дави 

6 3,3 6 4,6 -  

Претепало 1 0,5 1 0,8 -  

Вербално се 

заканувало дека ќе 

Ви наштети 

121 69,4 95 72,4 15 71,4 

Се заканувало со 

оружје 

34 19,1 33 24,6 1 4,8 

Се заканувало на 

семејството 

56 32 52 39,3 2 10 

Се подбивало 68 37,9 54 43,4 8 38,1 

Се заканувало со 

гестови 

90 50 79 57,3 8 38,1 

Провоцирало со 

гестови/мимики  

95 58,7 84 64 12 57,1 

Вербално 

провоцирало 

112 60,4 88 66,1 13 61,9 

Фрлило нешто на Вас 37 20 34 25,8 2 9,5 

Нападнало со некое 

оружје 

13 7,2 13 10,2 / / 

Турнало 33 18,5 30 23,6 1 5 

Пцуело 85 47,2 73 56,6 6 28,6 

Нарекло со погрдни 

имиња 

79 43,6 64 49,6 7 33,3 

Викало на Вас 110 61 88 67,7 13 61,9 

 

Согласно добиените резултати може да се заклучи дека 

доминираат истите видови на виктимизација, како во вкупниот 

примерок, така и во двата сектори кои посебно ги анализираме. Имено, 

доминантна е вербалната и психолошката виктимизација, а во нивни 

рамки доминираат истите облици, одн. манифестни форми на 

виктимизацијата. Таков е случајот со најзастапените облици на 

виктимизацијата во трите структури: вербално заканување дека ќе 

наштети, вербално провоцирање, викање, провоцирање со 

гестови/мимики, заканување со гестови, пцуење и нарекување со 

погрдни имиња (разликите се само во нијанси).  

Кога станува збор за карактеристиките на напаѓачите, 

резултатите покажуваат дека по правило тоа биле мажи, со тоа што кога 

е во прашање идентификувањето на жените како виктимизатори 

превладуваат оние кои употребиле физичко насилство. При анализата 

на овие резултати може да се забележи што е индикативно - дека 

релативно голем број испитаници (вкупно 39) не дале одговор на ова 

прашање. Ова можеби се должи на фактот дека тие нависитина не биле 

виктимизирани, но и дека причините лежат во „непризнавањето“ дека 
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биле виктимизирани, што се должи на причините кои ги елебориравме 

во првиот дел од трудот. Инаку, според изјаснувањето на затворскиот 

персонал, доминираат виктимизатори на возраст од 21 до 30 години, а 

веднаш зад нив се оние кои се на возраст од 31- 40 години.  

 
Табела бр. 54 Пол и возраст на виктимизаторите  

  f % 

пол машки  53 31 

женски 13 8,7 

возраст 18-21 26 17 

21-30 40 24,8 

30-40 49 29,5 

40-50 24 13,3 

50 и повеќе 14 9 

 

Може да се забележи дека при идентификувањето на 

просториите/местата каде што виктимизацијата се случила, а поради 

мноштвото понудени одговори и модалитети, тешко е да се издвои 

местото каде што таа најмногу се случувала, одн. согласно застапеноста 

тоа и да биде релевантно. Сепак можат да се издвојат: ќелија/соба, 

ходник и простории за посети. Периодот на денот во кој најчесто се 

случуваат виктимизациите е од 12- 18 часот. 

 
Табела бр. 55 Место каде најчесто се случува виктимизацијата  

 f % 

Ќелија/соба 42 23,1 

Ходник 41 22,5 

Двор 24 13,3 

Кантина  6 3,3 

Работилница 7 3,9 

Санитарен чвор 8 4,4 

Простори на здраствена заштита 22 12,2 

Простории за прием на одделение 11 6,1 

Простории за образование 2 1,1 

Простории за посети 23 12,9 

Простории за групна работа 9 5 

Простории за обавување разговор со осуденото 

лице 

12 6,8 

Дневен престој 18 9,9 

Друго 16 9,1 

 

Во однос на ситуациите во кои најчесто се случил нападот, 

структурата на одговорите е следна: 

 



 

 

120 

Табела бр. 56 Ситуации во кои најчесто се случил нападот 

Ситуации во кои 

најчесто се случил 

нападот  

еднаш двапати три и 

повеќе 

пати 

Вкупно 

    f % 

одбивање наредби  10 9 34 53 30,5 

шетање  13 9 17 39 28,2 

претрес на соба/лица  16 6 29 51 29,5 

одземање на 

забранети предмети  

6 5 36 47 26,9 

физички судир на 

осудените лица  

6 8 29 43 24,7 

самоповредување на 

осуденото лице  

7 8 27 42 24,1 

прекршување на 

куќениот ред  

15 5 35 55 31,4 

 

Другите ситуации при кои се случил нападот на персоналот се 

помалку застапени поради што и не ги нотираме. 

Согласно добиените резултати во однос на последиците од 

нападот, најзастапени се: модринки, згмечување/нагмечување, 

раздерување на кожата и  исеченици. Другите се многу малку 

застапени, за да бидат посебно издвоени како последици за персоналот 

(физички, пред сѐ). 

 

Табела бр. 57 Последици од нападот 

Дали како резултат на нападот сте ги доживеале 

следните последици: 

f % 

Модринки 29 16,4 

Раздерување на кожата 27 15,3 

Исеченици 17 9,7 

Убоди 3 1,7 

Згмечувања/Нагмечувања 27 15,3 

Кршење коски 2 1,1 

Повреди на окото 3 1,7 

Повреди на лицето 7 4 

Исчашување 8 4,6 

Повреди на главата 7 4 

Друго 12 7 

 

Интересно е дека, како и кај осудените лица, кога персоналот е 

виктимизиран, по правило изостанува соодветна помош. Сепак 

позастапена е медицинската помош, додека психолошката и некоја 

друга помош е незначителна. 
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Табела бр. 58 Понудена помош на виктимизираниот затворски 

персонал 

Дали по нападот Ви се понудени следните 

интервенции: 

f % 

Медицинска помош 24 13,8 

Психолошко советување 7 4 

Друго 8 4,7 

 

Употребата на средствата за присилба од страна на службените 

лица, иако не значи дека по некој автоматизам доведува до 

виктимизирање, сигурно е дека преставува потенцијална опасност и 

ризик тоа да се случи. Оттука, добиените резултати од истражувањето 

што се однесуваат на употребени средства за присилба претставуваат 

индикатор за можна виктимизација. Од наведените средства 

испитаниците најчесто ги користеле: физичка сила, гумена палка и 

врзување. За разлика од тоа, огненото оружје испитаниците 

(службените лица) го употребиле само во шест случаи. 

Она што е посебно интересно дека и кога се работи за 

употребени средства за присилба, по правило доминира модалитетот на 

нивната најголема застапеност (10 и повеќе пати). 

 
Табела бр. 59 Употреба на средства за присилба од страна на 

затворскиот персонал 

 f % 

Издвојување/Осамување 121 69,5 

Употреба на физичка сила 101 56,1 

Употреба на гумена палка 78 43,6 

Употреба на огнено оружје 6 3,4 

Врзување 110 61,5 

Шмркови со вода  3 1,7 

Хемиски средства  4 2,2 

Дресирани кучиња 6 3,3 

 

Во рамките на прашалникот многу е значајно вниманието што е 

посветено на причините за употреба на средствата за присилба. Како 

најчесто наведени причини испитаниците ги посочуваат: спречување на 

телесен напад врз други осудени лица, спречување на телесен напад врз 

службено или друго лице, нанесување на повреди на други лица, 

самоповредување, намерно предизвикување материјална штета, 

совладување на активен отпор на осуденото лице, совладување на 

пасивен отпор на осуденото лице, спречување на бегство на осудено 

лице. Иако се употребени средства за присилба, нè интересираше дали 

тие предизвикале последици врз персоналот, па дури и нивна 

виктимизација. Резултатите покажуваат дека најчесто им се случувало: 
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нагмечување/згмечување, а сите други (кршење коски, повреди на око, 

повреди на лицето, исчашување, повреди на главата и др.) се навистина 

занемарливи. Тоа значи дека при употребата на овие средства, 

персоналот, по правило, не трпел последици. 

 
Табела бр. 60 Причини за употреба на средства за присилба од 

страна на затворскиот персонал  

 f % 

Спречување телесен напад врз други осудени лица  110 61,8 

Спречување телесен напад врз службени и други лица 92 52,6 

Нанесување повреди на други лица 100 57,1 

Самоповредување 108 61,4 

Намерно предизвикување материјална штета 108 61,7 

Совладување на активен отпор на осуденото лице  114 65,1 

Совладување на пасивен отпор на осуденото лице 112 63,3 

Спречување на бегството на осуденото лице 83 46,9 

 

Препораки и предлози 
 

• Да се продолжи со истражувањата на пеналниот систем, 

бидејќи резултатите до кои се доаѓа се од големо значање на 

теоретски и практичен план. На теоретски план 

придонесуваат за развојот на пенологија, криминологијата, 

виктимологијата, криминалната политика, психологијата, 

социологијата и научната мисла во целина. На практичен 

план, во планирањето на одредени стратегии и подобра 

организација и функционирање на пеналниот систем во 

нашата земја, како и за развој на инструменти за проценка на 

насилничкото однесување, пред сѐ на осудените лица, но и на 

субјектите на пеналниот систем во целина. Последново ќе 

може да биде во функција на третманот на осудените лица, 

но ќе послужи и при селекцијата и следењето на 

однесувањето на персоналот при примената на 

овластувањата. 

• Идните истражувања поврзани со пеналниот систем треба да 

ја имаат предвид и да истражуваат уште една димензија на 

сложениот феномен на виктимизацијата во затворите, каде 

што во улога на жртва е затворскиот персонал.  

• Потребно е да се засили улогата на припадниците на 

секторот за обезбедување во процесот на ресоцијализацијата. 

На тој начин тие повеќе ќе бидат прифатени од страна на 

осудените лица и нивните односи повеќе ќе се засноваат на 
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земно почитување и доверба, а не на антагонизми и 

конфликти. Тоа е еден од предусловите за намалување на 

нивната виктимизација од страна на осудените лица. Еден од 

предусловите за зајакнување на нивната улога во овој 

сегмент секако ќе бидат соодветните едукации и обуки низ 

кои треба да поминат припадниците на овој сектор.  

• Прашалникот треба да се дополни со прашања поврзани со 

други облици на виктимизација (пр. со сексуалната). 

• Потребно е да се воведат алтернативни начини на решавање 

на конфликтите во пеналните установи, применувајќи ги 

притоа елементите и на ресторативната правда. Во таа 

смисла, потребно е персоналот да се едуцира за стретегии за 

решавање на судири, земајќи го предвид нивното решавање 

на мирен начин. 

• Потреба од професионално лице- лекар, психолог, психијатар 

кои на соодветен начин би го третирале виктимизираниот 

затворски службеник, водејќи грижа за негова 

рехабилитација од стрес, фрустрации, нарушување на 

односите со семејството, суицидот, како и за санирање на др. 

штетни последици од неговата виктимизираност, односно да 

се спречат и амортизираат последиците од секундарната 

виктимизација. 

• Потреба од решавање на методолошко прашање: како да се 

пресметува стапката на виктимизацијата на затворскиот 

персонал- дали во однос на бројот на населението или во 

однос на бројот на затворскиот персонал. 
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ГЛАВА ШЕСТА 
 

ЗАДОВОЛСТВО ОД РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНИОТ 
СТРЕС КАЈ ЗАТВОРСКИОТ ПЕРСОНАЛ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

 

Последниве
*
 децении во психологијата сѐ повеќе се истражува 

задоволството од работата и влијанието на стресот за функционирање 

на личноста и менталното здравје. Една голема група истражувања е 

посветена на стресот на работното место, земајќи предвид дека тоа 

претставува средина која е од клучно значење за физичкото и 

менталното здравје. „Ефектите од работата на менталното здравје е 

комплексна, бидејќи работниот ангажман е извор на лична 

сатисфакција и остварување, интреперсоналните контакти и 

финансиската сигурност, а сите тие претставуваат предуслови за добро 

ментално здравје “
29

.  

Непосредно поврзано со општо ментално здравје е и 

задоволството од работата. Имено, задоволството од работата се 

дефинира како „исполнување или задоволување на одредени потреби 

кои се поврзани со една работа"
30

, или уште поедноставно, како „степен 

до кој луѓето ги сакаат своите работни места"
31

. Повеќе фактори можат 

да влијаат на поединецот и нивото на задоволство од работата, како 

што се: висина на плата, самопромоција, условите за работа, лидерство, 

социјални односи и работата сама по себе. Задоволството од работата 

претставува пријатна емоционална состојба што произлегува од 

проценката дека работата на поединецот придонесува за потврда на 

неговата вредност. И задоволството или незадоволство се гледаат како 

функција на согледувањето на врската помеѓу она што еден поединец 

го сака од својата работа и она што доживува дека му се нуди или 

наметнува. Голем број истражувачи кои го проучувале задоволство од 

работата во казнено-поправните установи, тврдат дека постои ниско 

                                                 
*
 Автор: Вон. проф. д-р Драгана Батиќ  

29
 World Health Organisation (2003) Work, Organisation and Stress. Systematic Problem 

Approaches for Employers, Managers and Trade Union Representatives, accessed 8th 

Преземено :http://www.who.int/occupationalhealth/publications/en/oehstress.pdf 
30

Hopkins, A. (1983). Work and job satisfaction in public sectors. Totowa, NJ: Rowman and 

Allonheld.  
31

 Spector, P. E. (1994). Job satisfaction survey (JSS). Department of Psychology, 

University of South Florida. 
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задоволство, што придонесува за намалена ефикасност и отсуство од 

работа. 

Искуството на стрес на работното место е истражувано во многу 

професии. За една од најстресните професии се смета работата во 

затворите, со оглед на тоа што затворскиот персонал има задача да 

надгледува поединци коишто не се во затворот по своја волја и, како 

резултат на тоа се обидуваат да манипулираат со вработените за да ги 

ублажат условите на ограниченост. Затворите или затворските 

организации, вклучувајќи малкуброен кадар, прекувремена работа, 

работа во смени и барања за надгледување, произведуваат високо ниво 

на стрес. Стресорите поврзани со работата кај службените лица 

вклучуваат закани за насилство, насилство, несоодветни барања и 

манипулација, и проблеми со соработниците, слаб имиџ кај јавноста и 

ниски плати. Стресот може да предизвика нарушувања на здравјето, 

предвремено пензионирање и дисфункција на семеен живот. 

Безбедноста е еден од најголемите проблеми, бидејќи некои осуденици 

немаат почит спрема службените лица и можат да бидат многу опасни. 

Прекумерниот стрес може да резултира со сериозни проблеми: 

физички болести, од срцеви болести до нарушувања во исхраната; 

злоупотреба на одредени супстанци кај подложни лица; може да доведе 

до исцрпеност (согорување) кај службените лица; до нарушувања во 

семејните релации, како поместување на агресијата од фрустрациите на 

работа врз партнерот или децата, издавање наредби на членовите на 

семејството, недавање на информации околу нивната работа бидејќи 

сметаат дека нема да бидат разбрани од членовите на семејството. 

Менувањето на смените, како и прекувремената работа можат да ги 

спречат службените лица во обавување важни семејни функции. 

 

Фактори кои придонесуваат за стрес кај затворскиот персонал 
 

Во литературата можат да се најдат многу различни податоци за 

изложеноста на персоналот во казнените установи на стрес. Фин (Finn) 

пишува за распространетоста и во поголем број случаи сериозен стрес 

на стражарите во САД. Според него, „стресот е во пораст во казнените 

установи, а до зголемување доаѓа поради зголемување на 

пренатрупаноста, зголемување на зачестаноста на напади на персоналот 

и слично.Тука не се работи само за опасноста на работното место, туку 

и за институционална бирократија, барања на надредените, судири со 

колегите.Тој зборува за нејасноста и конфликтноста на улогите, а 

конфликтноста на улогите ја дефинира како борба на вработените за 

безбедност да ги помират репресивните и рехабилитациските постапки 
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спрема затворениците“
32

. 

Кулен (Cullen) и др. на примерок од 155 вработени утврдиле 

дека нејасноста и конфликтноста на улогите, опасноста во работата во 

казнената установа и вработување во установи каде има максимална 

сигурност се значајни предикатори на стрес на работното место. Во 

истражувањето на Кулен и др. исто така е утврдено спротивно 

очекување дека повеќегодишното работно искуство е поврзано со 

поголемиот интензитет на стрес на работното место. Тој податок 

укажува на опасност од хронична, неповратна стресна ситуација
33

. 

Фин, врз основа на прегледот на литературата и интервјуата 

спроведени на еден соодветен примерок на вработени за безбедност, 

нивни надредени вработени и вработени кои се занимаваат со 

превенција на стрес и третман на вработените во казнените установи 

под стрес, предупредил на сериозен проблем на стресот, наведувајќи 

податоци за висока стапка на заболувања на вработените за безбедност 

и прерано напуштање на службата. Фин
34

 ги опишува причините и 

последиците од стресот. Причините за стресот ги класифицира во три 

групи: 

 1. извори на стрес со организациска природа; 

 2. извори на стрес поврзани со работата; 

 3. извори на стрес надвор од казнениот систем. 

Стресот, освен краткорочни последици кои се манифестираат 

како вознемиреност и лоши чувства, има и долготрајни последици: 

многу сериозно и трајно нарушено здравје. Голем проблем на казнената 

установа е и високата стапка на флуктуација на вработените. 

Флуктуацијата исто така доведува до зголемена потреба за 

прекувремена работа, но и за вработување на нови вработени. 

Казнените установи се во таква ситуација да мораат да вработуваат 

поголем број вработени, кои или се почетници во струката или не се 

доволно оспособени за работа, така што се јавуваат проблеми во 

организирање на работата.  

Истражувањата постојано нагласуваат два вида извори на 

организациски стрес кои затворските службеници и самата 

администрација обично не ги идентификуваат како стресни, а тоа се: 

улогата на конфликтот и улогата на двосмисленост. 

Улогата на конфликтот се дефинира како борба на службениците 

                                                 
32

 Finn (2000, p. 12) Addressing correctional officer stress: Programs and strategies. 

Washington, DC: National Institute of Justice. 
33

 Cullen ,F.T., Link, B.G., Wolfe, N.T., Frank,J.(1985): The social dimension of 

correctional officer stress, Justice Quarterly,2,505-533 
34

 Finn (2000, p. 12) Addressing correctional officer stress: Programs and strategies. 

Washington, DC: National Institute of Justice. 



 

 

127 

да се одржи заштитеноста (одржување на безбедност, како што е 

превенција од бегства и тепачки помеѓу затворениците) со помошни 

функции (помагање на затворениците да се рехабилитираат себеси). 

 Двосмисленоста произведува несигурност создадена од 

претпоставените кои очекуваат службениците да се водат според 

пропишаното, буквално следејќи ги правилата, кога и претпоставените 

и редарските офицери се свесни дека службениците мора да бидат 

флексибилни и да расудуваат според нивната интеракција со 

затворениците. Додека работата на службениците во затворските 

организации се карактеризира со експлицитно барање на авторитет и 

формални регулативи, нивното справување со затворениците бара 

флексибилност, разумна праведност и способност да обезбедат 

послушност од страна на затворениците преку неформални разговори 

кои се разликуваат од пишаните правила. Контрадикторни и 

конфликтни очекувања се очекуван резултат и потенцијален извор на 

стрес.  

Милсон (Milson) 
35

 дава преглед на извори на стрес кај 

затворските службеници кои произлегле од истражувањата последните 

две децении. Наодите генерално се дефинирани во пет категории, со 

специфичните причини за стрес наведени за секоја од нив. 

Истражувањата укажуваат на тоа дека изворите на стрес се бројни и 

сугерираат дека стресот може да се објасни доста различно од една 

индивидуа до друга. 

Од различните фактори наведени во Табела 1, потенцијаната 

опасност (на пример, закани за личната безбедност) се покажа како 

значаен причинител на стрес во работата на затворските службеници. 

Друга област на која се обрнува повеќе внимание од неодамна, го 

вклучува сѐ она што е опишано како внатрешни организациони 

фактори, како што се напредување во кариерата, комуникацијата и 

донесувањето одлуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 William Millson :Predictors of work stress among correctional officers Master 

thesis, Carleton University, Advisor: David Robinson Committee Members: Mary Gick, 

Charles Gordon, Adelle For, преземено од: http://www.csc-

scc.gc.ca/publications/forum/e141/e141l-eng.shtml 
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Преглед бр. 1 Причините за стрес на затворските 

службеници- наодите од истражувањата од литература 

Надворешни 

организациони фактори  

• Јавното мислење за 

затворските службеници 

• Ниво на плата 

Работната средина 

• Потенцијална опасност 

• Затворенички 

интеракции 

• Здодевност  

• Проблеми со колеги  

Демографски фактори 

• Род 

• Образование 

• Затвореничко искуство  

•  Внатрешни 

организациони фактори 

• Малкубројност 

• Прекувремена работа 

• Поддршка од 

менаџментот 

• Напредување во 

кариерата 

• Комуникација и 

донесување одлуки  

• Улогата на конфликтите и 

двосмисленоста 

Ставови кон корективна 

работа  

• Корективна ориентација 

• Задоволство од работа 
 

Извор:Millson W.:Predictors of work stress among correctional officers Master thesis, 

Carleton University, Advisor: David Robinson Committee Members: Mary Gick, Charles Gordon, 

Adelle For, http://www.csc-scc.gc.ca/publications/forum/e141/e141l-eng.shtml 

 

Последици од стресот  
 

Во текот на изминативе две децении, расте верувањето дека 

стресот има несакани последици за здравјето
 36

. Искуството на стрес 

може да го смени начинот на кој лицето чувствува, размислува и се 

однесува, а исто така може да произведе и промени во неговите 

физиолошки функции
 37

. Реакциите на затворските службеници на 

различен стрес може да се поделат на три категории: (а) физиолошки, 

(б) психолошки, и (в) бихејвиорални. 

 Физички симптоми на стрес  
 

Велс (Wells) тврди дека во споредба со останатата популација, 

                                                 
36

 Cox, T., Griffiths, A. & Rial-Gonzalez, E. (2000) Research on work-related 

stress. European Agency for Safety and Health at Work 
37

 Stansfeld, S.A., Fuhrer, R., Shipley, M.J. & Marmot, M.G. (1999) Work 

characteristics predict psychiatric disorder: prospective results from the Whitehall II study. 

Occupational and Environmental Medicine. 56, 302-307. 
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затворските службеници имаат значително понизок животен век и 

повисоки стапки на алкохолизам, самоубиство, срцев удар, чир и 

хипертензија
38

. Се смета дека здравјето на затворскиот работник може 

да страда до тој степен што го скратува животот на лицето.
39

 Од 

студиите спроведени во САД се нагласува дека психосоматските 

болести се многу почести кај затворските службеници, отколку кај 

членовите на другите професии, вклучувајќи ги полициските 

службеници како споредбена професија.
40

 Во периодот пред шест 

месеци од спроведување на анкетата во САД, 17% од затворските 

службеници изјавиле дека посетиле лекар поради хипертензија 

(наспроти 10% од полициските службеници и 9% од другите 

професии). Други 3,5% страдале од срцева болест, што е прилично 

високо во споредба со полицајците (1,4%) и членовите на другите 

занимања (2,1%)
41

. 

Лабораториските студии покажуваат дека ако хронично се 

повторува, зголемувањето на хормоните на стрес адреналин и кортизол 

можат да направат долгорочни последици за здравјето, особено на 

кардиоваскуларното здравје, делумно преку ефектите од хормоните врз 

крвниот притисок, како и нивото на серумскиот холестерол. 

 Овој научен факт беше потврден и од шведската студија која 

покажа дека затворските службеници не само што имаат значително 

повисоко ниво на крвен притисок во споредба со контролната група, 

составена од лекари, инженери, контролори на сообраќајот и музичари, 

туку и нивното ниво на хормонот на стресот -плазма кортизол е многу 

повисок.
42

 

Психолошки симптоми на стрес 
 

Психолошките ефекти на стресот можат да бидат изразени на 

различни начини, и вклучуваат промени во когнитивно- перцептивната 

                                                 
38

 Wells, T., Colbert, S. & Slate, R.N. (2006) Gender Matters: Differences in State Probation 

Officer Stress. Journal of Contemporary Criminal Justice. 22(1), 63-79. 
39

 Lambert, E.G. (2004) The impact of job characteristics on correctional staff members. The 

Prison Journal. 84(2), 208-227. 
40

 Cheek, F.E. & Miller, M. (1983) The experience of stress for correction officers: A 

double-bind theory of correctional stress. Journal of Criminal Justice. 11, 105-120. 
41

 Schaufeli, W.B. & Peeters, M.C.W. (2000) Job stress and burnout among correctional 

officers: A literature review. International Journal of Stress Management. 7(1), 19-47.  
42

 Harenstam, A. (1989) Prison personnel-Working conditions, stress and health: a study of 

2,000 prison employees in Sweden. Unpublished PhD thesis. University of Stockholm: 

Sweden. 
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функција, емоциите и однесувањето.
43

  

Хроничната изложеност на стрес резултира со емоционална 

состојба која може да доведе до емоционална исцрпеност (вurnout). 

Синдромот на согорување е пример за реакција на екстремно 

напрегање. Тоа се карактеризира со состојба на физичка, емоционална и 

ментална исцрпеност предизвикана од долгорочна вклученост во 

ситуации кои се емотивно стресни.
44

 Маслач (Maslach) тврди дека 

синдромот на согорување е трикратен процес на емоционална 

исцрпеност, деперсонализација и намалено лично остварување, 

искусено од страна на поединци, обично, во помагачки професии. 

Согорувањето се јавува како резултат на хронична изложеност на 

професионалниот стрес и е процес во текот на кој почетното разбирање 

за клиентот е заменето со цинизам и рамнодушност. Можат да се 

разликуваат четири фази на тој процес:  

1. периодот на ентузијазам во кој постои нереално очекување и 

претеран ангажман на работа; 

2. набргу доаѓа до разочарување и стагнирање кога личноста 

увидува дека работата не одговара со очекувањата; 

3. следува период на фрустрација и преиспитување на 

сопствената компетентност; 

4. конечно следува апатија и состојба на хронична 

фрустрираност, т.е. нетолерантност, па дури и непријателски однос 

спрема клиентите и колегите.
45

. 

Која е разликата помеѓу стресот и согорувањето? На стрес се 

изложени сите луѓе, а на согорувањето само оние кои влегуваат во 

својата струка со високи идеали, мотивација и пожртвуваност. 

Немотивираната личност може да доживее стрес, отуѓување или 

депресија, но не и согорување. 

За разлика од стресот кој може да се јави во која било професија, 

согорувањето најчесто се јавува во оние струки во кои се работи со луѓе 

и резултатот е емоционален стрес кој се јавува во интеракција со нив.  

Инструментот Инвентар на согорување MBI (Maslach Burnout 

Inventory), конструиран од Маслач е применуван и на затворските 

службеници. 

Морган (Morgan) врши квантитативно истражување меѓу 250 

затворски службеници во САД. За студијата е користена Maslach 

                                                 
43

 Cox, T., Griffiths, A. & Rial-Gonzalez, E. (2000) Research on work-related stress. 

European Agency for Safety and Health at Work. 
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 Pines, A. & Aronson, E. (1988) Career burnout: Causes and cures. Cited in Cooper, C.L., 

Dewe, P.J. & O’Driscoll, M.P. (2001, p. 82) Organisational Stress: A Review and Critique 
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 Maslach, C. (1982) Burnout. The cost of caring. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 
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Burnout Inventory и Анкета за социјалните услуги за да се одредат 

психолошките или емоционалните димензии на синдромот на 

согорување. Резултатите од студијата покажуваат некои интересни 

наоди во однос на искуството од синдромот на согорување кај 

затворските службеници, дека постарите и повеќе образованите 

службеници покажуваат поголемо ниво на лично остварување, а 

помалку искусните службеници и службениците со зголемени работни 

одговорности искусуваат поголемо ниво на деперсонализација, 

емоционална исцрпеност и намалени нивоа на лично остварување
46

.  

Ова откритие е слично со една студија спроведена од Карлсон 

(Carlson)
47

 меѓу 277 затворски службеници кои го пополниле 

инвентарот на синдромот на согорување (Maslach Burnout Inventory-

MBI). Ова истражување потврдува дека помладите затворски 

службеници искусуваат повисоки нивоа на согорување отколку 

постарите затворски службеници.  

Симптоми на стрес во однесувањето  
 

Отсуството од работа и напуштањето на работното место се 

чести реакции на стресот во однесувањето на затворските 

службеници.
48

 На пример, истражувањето спроведено во Сединетите 

Американски Држави од страна на Националниот институт за правда 

како дел од програмата за Законската одредба за поддршка на 

семејствата (CLEFS) покажа дека напуштањето на работното место кај 

затворските службеници се појавува на почетокот на нивната кариера. 

Објавено било дека на 71,3% од затворските службеници тоа им се 

случува во првите две години од вработувањето. Како причини за 

напуштањето ги неведувале малата плата, работните часови, 

прекувремена работа, смени, како и недостатокот на можности за 

напредување во кариерата.
49

 Фин исто така укажува дека кога постои 

напуштање на работните места од страна на искусниот персонал тоа 

предизвикува преостанатиот персонал да работи со голем број 

почетници кои не се толку сигурни или искусни за да ја постигнат 
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нивната цел или во период кога се во криза.
50

 Тој понатаму тврди дека 

напуштањето на работата резултира со изложеноста на затворските 

службеници , кои сѐ уште не ги научиле процедуралните правила на 

институцијата и како доследно да ги спроведуваат, на затворениците 

кои или ќе ги зголемат обидите да манипулираат со овие затворски 

службеници тестирајќи или експлоатирајќи го нивното неискуство, или 

ќе бидат навистина збунети за тоа кое однесување е или не е дозволено. 

Кој било  од резултатите може да го зголеми стресот кај затворскиот 

службеник
51

. 

 Додека напуштањето на работата е штетно за затворските 

организации, отсуството од работа е друга форма на негативно 

однесување на вработените
52

. Се проценува дека повеќе од половината 

отсуства се поврзани со стресот и се пресметува дека повеќе од 

1.000.000 отсуства на ден се предизвикани од стресот кај вработените. 

Во студијата на Lambert за истражување на потенцијалното отсуство на 

затворскиот персонал (вклучувајќи ги затворските службеници), 

резултатите укажуваат дека стресот на работа има позитивен ефект врз 

отсуството од работа. Истражувањето покажува дека искуството на 

стресот на работа може да влијае на имунолошкиот систем и да доведе 

до здравствени проблеми што резултира со употреба на боледување.
53

 

Авторите претпоставуваат дека со отсуството вработените во затворот 

ќе бидат во можност да се справат со стресот на работа и со тоа да го 

избегнат синдромот на согорување, како и придружните долгорочни 

здравствени проблеми.  

На крајот од споменатава дискусија јасно е дека искуството на 

стрес на работното место на затворските службеници е поврзано со 

промените во нивното однесување, во психолошката и физиолошката 

функција, кои имаат штетни ефекти врз нивното здравје. Ова се 

отсликува со многу отсуствувања (Lambert et al., 2005); хипертензија и 

покачена секреција на хормоните на стрес (Harenstam, 1989), и 

кардиоваскуларните болести поврзани со стресот (Cheek &Miller , 

1983). Конечно и најчесто, затворските службеници доживуваат голем 

број негативни чувства и ставови кои водат кон нарушени емотивни 
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состојби, како што е синдромот на согорување. 

Истражување 
 

Во Р. Македонија речиси да нема истражувања од областа на 

задоволството и стресот во работата кај затворските службеници. Целта 

на трудот е да се добие првична слика за тоа како вработените во 

затворите во Македонија ја доживуваат својата работа и условите во 

кои работат, колку се задоволни од работата и дали проценуваат дека 

работата им е стресна. Во овој труд се занимаваме со состојбата на 

вработените во затворите во Македонија кои се однесуваат на 

присуството на стресот на работното место, последиците од него, како 

и укажување на факторите кои доведуваат до ваквата состојба. 

Истражувањето е дел од поширокото истражување на 

Факултетот за безбедност-Скопје, насловено како „Положбата на 

осудените лица во пенитенцијарните установи во Република 

Македонија”, спроведено во затворите во Р. Македонија, а ја прикажува 

перцепцијата на затворскиот персонал на сопственото задоволство од 

работата, изложеноста на стресот, како и на последиците преку 

проценката на физичкиот и психичкиот статус.  

Испитаници 
 

Истражувањето е спроведено е на 188 вработени во затворите 

„Идризово“–Скопје, Струмица и истражниот затвор „Шутка“ во Скопје, 

од кои 148 (79,6%) се мажи и 38 (20,4%) жени. Од нив, со завршено 

средно училиште биле 70,2%, вишо 5,5%, високо 19,3% и магистри на 

науки 4,4%. Во однос на секторот во кој работат , најмногу испитаници 

се од обезбедување: 71,3%, потоа доаѓаат од секторите: 

ресоцијализација 11,2%, стопанско –инструкторски 3,7%, здравствена 

заштита 2,7%, финансиски сектор 4,3% и извршно-управен сектор со 

6,9% вработени. Значи, најмногу е се застапени вработените од 

обезбедувањето. 

Инструмент 
 

Во истражувањето, за наши услови се адаптирани делови од 

прашалниците кои се користени во истражувањето на професионалниот 

стрес и справување кај ирските затворски чувари
54

. Делот од 
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прашалникот кој ги опфаќа физичките, психичките и бихевиорални 

симптоми на стрес е адаптиран од прашалникот на Cartwright и 

Cooper
55

. 

Тој претставува Ликертова скала со 5 понудени одговори од 

1(никогаш) до 5 (секогаш). Вториот дел од прашалникот кој нуди 8 

различни методи за справување со професионалниот стрес е адаптиран 

од скалата на Carver.
56

 . И тој претставува Ликертова скала со 5 

понудени одговори од 1(никогаш) до 5 (секогаш). 

Третиот дел од прашалникот е адаптиран од Work Positive 

Questinary
57

, а се однесува организациони аспекти во затворските 

установи: организационите барања, контрола, поддршка , односи, улоги 

и промени. 

Организационите барања вклучуваат прашања како што е 

оптовареноста од работата, работните обрасци и работната средина. 

Контролата се однесува на тоа колку вработениот има слобода да 

работи како што тој мисли. Поддршката ја вклучува поддршката што 

вработениот ја добива од установата, менаџментот и колегите. 

Организациони односи се занимаваат со тоа дали луѓето ја разбираат 

својата улога во организацијата и дали организацијата може да биде 

сигурна дека личноста нема конфликт на улоги. 

Организационите промени се однесуваат на тоа во која мера 

установата ги вклучува вработените во одредени промени.Уште се 

додадени прашањата за напредок во кариерата, за конфлкт помеѓу 

работа и семејство, како и за проценка на ризик по сопствената 

безбедност. 

Цели на истражувањето 
 

Основната цел е преку самопроценката на вработените во 

затворите во Македонија да се утврди нивното задоволство од работата 

и стресот на кој се изложени, реакции на стрес, како и начините на 

соочување со стресот. 

Посебни цели:  

-да се утврдат факторите што влијаат на појавата на стресот кај 

вработените во затворот; 
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-да се утврди дали постојат и во која мера реакции на стрес : 

физички, психички и бихевиорални; 

-да се утврдат најчестите начини кои вработените ги користат за 

справување со стресот; 

Резултати и дискусија 
 

Реакции на стрес 

 

На дел од прашалникот кој се однесуваше на симптомите на 

стресот, испитаниците одговараа дека одреден симптом кај нив се 

јавува : никогаш, ретко, понекогаш, често и секогаш. Истражувањето ги 

покажа следните резултати во однос на реакции на стрес за кои 

испитаниците се изјаснија дека во последните четири недели ги 

покажувале често и секогаш: 

 
Графикн бр. 7Физички симптоми: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Физички симптоми
болка/биење во градите 14

%

гадење/вознемирен стомак

13.6 %

висок крвен притисок 19.7

%

диареја 2.2 %

главоболки 22.1 %

промена во апетитот 12.9

%

егзема 7.7 %

проблем да заспијат 14 %

проблем да спијат 15.6 %
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Графикон бр. 8 Психички симптоми 

 
 

Графикон бр. 9 Бихевиорални симптоми 

 
 

Од физичките симптоми најприсутни  се висок крвен притисок 

(скоро 20%)
58

 од вработените и главоболки (22%). Од психичките 

симптоми најзачестени се незадоволство од работата (43,6%), нервоза 

или немир (скоро 30%), тага или депресија (17,4%), а со по околу 10% 

се застапени чувство на безвредност и чувство на безнадежност. Од 

бихевиоралните симптоми е најзастапено зголемување на пушењето со 

20,4%, а потоа доаѓа распад на односите на работа (со скоро 13%). 
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Психички симптоми
нервоза или немир 29.5 5

склоност кон плачење 4.8

%
ненадејно чувство на

паника или страв 7.6 %
фрустрација кон

колегите/осудени лица 7,8%
тага или депресија 17.4 %

незадоволство од работа

43.6 %
неспособност да се најде

задоволство во било што
чувство на безнадежност

10.2 %
чувство на безвредност 9.7

%

Бихевиорални симптоми
распад на односите на

работа 12.9 %

распад на односите дома

7.5 %

зголемување на пушењето

20.4 %

зголемување на

консумирање на алкохол

10.8 %

зголемување на земање на

дрога 0 %
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Од овие резултати произлегува дека скоро половина од 

испитаните вработени изразува незадоволство од работата , а скоро 

третина известува за чувство на нервоза (немир).  

Својата способност за справување со стресни ситуации 

вработените ја проценуваат како добра и многу добра во 72,6% на 

случаи, многу слаба и слаба во 6,2%, а не можат да оценат во 21,2% 

случаи.  

Од стратегиите за справување со стрес, вработените во затворите 

често и секогаш користат: 

• Активно справување: во 47% случаи; 

• Релгија во 23% случаи 

• Емоционална поддршка од другите во 26.8% 

• Инструментална поддршка од другите во 17,2% 

• Оттргнување внимание од проблемот 34,8% 

• Користење на супстанци 4,9% 

 

Од стратегиите за справување со стрес, вработените во затворите 

никогаш и ретко користат: 

• Активно справување: 42,2% 

• Религија 69,5% 

• Емоционална поддршка од другите 59,6% 

• Инструментална поддршка од другите 59,9% 

• Отргнување на вниманието од проблемот 69,9% 

• Користење на супстанци 96,2% 

 

Активното справување е најмногу користена, додека 

користењето на супстанци е најмалку користената стратегија на 

справување со стресот кај вработените во затворот. Интересно е дека 

вработените релативно малку користат поддршка од другите. Ова би 

требало да се земе предвид при развивање на превентивните програми, 

кои би ги упатувале на соработка и меѓусебна помош во работата. 

 

Перцепција на организационите аспекти на работата 
 

Во однос на организацијата на работа која е потенцијалниот 

извор на стрес, еве како одговориле вработените во затворот. 

 

На најголемиот број (92,4%) од вработните им е јасно што се 

очекува од нив на работа и кои им се задачите и одговорностите на 

работа (на 84,6%), а запознаени се и со регулативата која е важна за 

вршењето на работата (87%). Ова занчи дека најголемиот број на 

вработени нема конфликт на улоги на работното место. 
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Во однос на тоа како ќе ја вршат работата, 45,6% проценуваат 

дека немаат право на избор, додека 32,7% проценуваат дека секогаш и 

често имаат право на избор. Значи, скоро половина од вработените има 

чувство дека нема слобода на избор, што може да биде извор на стрес. 

64,4% од испитаниците сметаат дека немаат соодветни 

можности да напредуваат во кариерата во установата во која работат.  

Дополнителни часови на работа имаат 67% од вработените, а 51 

% се често и секогаш платени за тоа, додека 45, 9% изјавуваат дека не 

се. Веројатно во врска со дополнителната работа, 57,5% од вработените 

се загрижени бидејќи немаат доволно квалитетно време за своето 

семејство поради работата.  

 

Што на работното место им претставува притисок на 

вработените? 

 

46% од вработените секогаш и често чувствуваат притисок 

поради кратките рокови за извршување на работните задачи, 37, 4% 

изјавуваат дека мораат да запостават одредени задачи бидејќи имаат 

многу работа.  

На  ставот: „Притисокот на работа влијае на моето здравје за 

времето во кое работам во оваа установа“, 60% од испитаниците 

одговориле со „често“ и „секогаш“. 

Работата што ја вршат ја оценуват како емоционално стресна 

74,6% од вработените, а како досадна и повторувачка 48,3% од 

вработените. Веројатно заради сето ова, 44,3% од вработените 

размислува да си замине од установата поради притисокот што го 

чувствува на работа. 38,3% сметаат дека ангажманите на работа (на 

пример: часови, смени) не им одговараат. Со тврдењето дека работата 

им е сигурна, односно дека не можат лесно да добијат отказ не се 

согласува 61,1% на вработените. 87,1% смета дека не  се соодветно 

платени за работата што ја вршат, а 52,4% дека нивниот придонес не се 

цени во установата. 

Од вработените, 55,4% не се чувствува пријатно/удобно во 

работната средина, а 67,2% смета дека опремата што ја користат не е 

соодветна на нивната работа. 66% од вработените се загрижени за 

својата безбедност на работа, а за своето здравје на работа се загрижени 

73,5% од вработените. 62,3% од вработените смета дека моралот во 

установата е на ниско ниво.  

Од наведените проблеми, изјавиле дека со: низок личен доход се 

соочуваат (93,5%од вработените), пренатрупаност (82,1% од 

вработените); недостиг на тимска работа (68,1% од вработените); 

недостиг на соработка со осудените лица (48,7% од вработените); 
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недостиг на средства за работа (83%); работа под притисок (59,6% од 

вработените). 

Заклучок 
 

Иако ова истражување се темели на дескриптивна статистика, се 

добива една почетна слика за состојбата на вработените во 

македонските пенитенцијарни установи. Ова првично истражување во 

натамошниот период ќе го надградиме користејќи посложени 

статистички методи за да се утврдат факторите што влијаат на појавата 

на стресот кај вработените во затворот. 

Истражувањето покажа загрижувачки резултати од аспект на 

задоволството и стресот во работа кај вработените во затворските 

установи во Р. Македонија. Голем дел на вработените (скоро 

половината, а за некои аспекти и поголем процент од вработените), 

изразуваат незадоволство од работата кое произлегува од 

незадоволството од условите на работното место, од сменската работа, 

неможноста да напредуваат во кариерата, чувството дека работата не 

им е сигурна и дека нивниот придонес не се цени во установата. 

Сметаат дека работата емоционално им е стресна, не се чувствуваат 

пријатно во работната средина и се загрижени за својата безбедност и 

здравјето.  

Чувствуваат дека работат под притисок, а најголемиот број од 

врботените се незадоволни од висината на платата. Веројатно заради 

сето ова, скоро половина од вработените размислуваат да си одат, 

односно да бараат друга работа. Исто така, тие сметаат дека работата 

има реперкусии и врз нивниот квалитет на односите во семејството, 

особено поради сменската работа. Другите проблеми кои ги наведуваат 

повеќето од вработените се и: пренатрупаност, недостиг на тимска 

работа, недостиг на соработка со осудени лица и недостиг на средствата 

за работа. 

Од сето ова можеме да претпоставиме дека организациониот 

аспект игра значајна улога во чувствтоо на незадоволство и реакциите 

на стрес за кои известуваат нашите испитаници.  

Што се однесува до присуството на реакции на стресот, кај 

вработените во најголема мера е присутен висок крвен притисок ( 

19,7%), главоболки (22%), проблеми со спиење (15%), нервоза или 

немир (29,5%), тага или депресија (17,4%), незадоволство од работа 

43,6%, зголемување на пушењето (20,4%). Овие резултати се во 

согласност со веќе споменатите истражувања на стресот кај 

вработените. 

Ефектите од стресот на службените лица можат да ја намалат 
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нивната способност да ги извршуваат своите обврски во затворот на 

начин со кој ќе ја доведат во прашање безбедноста на институцијата, а 

можат да предизвикаат стрес и кај другите работници. Затоа е важно да 

се работи на превенција на професионалниот стрес .  

Потребно е вработените перманентно да се поттикнуваат и да им 

се даде поддршка за унапредување на професионалните знаења и 

вештини, како и да разменуваат искуства со колегите од други 

установи; да се организираат едукации во согласност со потребите каде 

би се вклучиле сите вработени; да се раководат од принципот на 

партиципација на вработените во донесување на законските и други 

значајни решенија кои директно или индиректно влијаат на 

подобрување на праксата; да се планираат психосоцијални програми за 

справување со стресот, како и за подобрување на комуникациските 

вештини. 

Со намалување на стресот на работното место, би се придонело 

пред сѐ за квалитетот на животот на секој вработен поединечно, но и би 

придонело и за:  

• заштедување пари со намалување на привремените трошоци кои 

се јавуваат кога службениците земаат боледување или се 

откажуваат поради стресот што го доживуваат на работното 

место; 

• подобрување на ефикасноста на службениците со 

подигнувањето на моралот на вработените; 

• зголемена безбедност во институциите со намалувањето на 

посветено внимание поради стрес; 

• подобрување на односите меѓу единиците со заедничка работа 

во програмата од која добиваат двете страни; 

• се покажува интерес за вработените со тоа што установата се 

грижи за своите вработени како човечки суштества, не само како 

вработени. 

 

За жал, кај нас малку се работи на едукацијата на вработените во 

затворите воопшто, а уште помалку постојат психосоцијални програми 

за намалување на стресот. Со оглед на тоа што во 

РепубликаМакедонија не постојат истражувања од оваа проблематика, 

се наметнува потребата од понатамошна истражувачка работа како во 

идентификување на изворите на стресот, така и во изучување на 

другите аспекти на оваа сложена појава. Истражувачката работа би 

придонела да се постават темели за пронаоѓање и имлементација на 

стратегии за подобрување на условите на работа, а со тоа посредно би 

се влијаело и на подобрување на нивната работа на ресоцијализација на 

осудените лица. 
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ГЛАВА СЕДМА 
 

ОБУКА НА ПЕРСОНАЛОТ АНГАЖИРАН ВО КАЗНЕНО – 
ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

 

Обука и стручно усовршување  
 

Во литературата постојано се нагласува потребата од почетна и 

континуирана обука
*
 на затворскиот персонал, вкучително и посебна 

обука за работа со специфични категории на осудени лица. Така, Којл 

пишува за потребата од почетна обука на селектираниот персонал. 

Истовремено, тој ја нагласува потребата од постојано усовршување и 

континуирана обука на затворскиот персонал, укажувајќи дека 

„затворите се динамични институции што постојано се менуваат под 

влијание на развојот на знаењето и надворешните влијанија“
1
Притоа, на 

персоналот според него, треба да му се обезбеди и практична обука.
2
 И 

релевантните меѓународни акти, исто така укажуваат на потребата од 

тренинг и обука на затворскиот пероснал. На пример, согласно 

Европските затворски правила (ЕЗП) вработените (во затворите) пред 

стапување на должност треба да поминат обука за нивните општи и 

посебни должности, како и да поминат теоретски и практични тестови. 

Исто така, ЕЗП бараат од надлежните да овозможат зајакнување на 

професионалниот капацитет на припадниците на затворскиот персонал 

преку организирање обуки за оспособување и усовршување. Обуката на 

персоналот, меѓу другото, треба да вклучи и инструкции за 

меѓународните и регионалните инструменти и стандарди, вклучително 

и за примена на ЕЗП.  

И македонскиот закондавец е свесен за потребата од стручно 

оспособување и усовршување на затворскиот персонал. Согласно 

Законот за извршување на санкциите, вработените во казнено-

поправните установи имаат право и обврска на почетна и континуирана 

обука и проверка на нивните знаења и способности (член 67). Обуката и 

проверката на знаењата и способностите ги организира Управата. 

Согласно законот, Управата за извршување на санкциите обезбедува и 

организира континуирана обука и усовршување на вработените (член 

                                                 
*
 Автор: Доц. д-р Марија Миленковска 

1
 Andrew Coyle,. A Human Rights Approach to Prison Management, Handbook for Prison 

Staff. 2
nd

 Edition. (International Centre for Prison Studies, 2009), 29.  
2
 Види повеќе во Andrew Coyle,. A Human Rights Approach to Prison Management, 

Handbook for Prison Staff. 2
nd

 Edition. (International Centre for Prison Studies, 2009), 24-

30. 
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14). Врз основа на Законот, министерот за правда донесе Програмата за 

почетна и континуирана обука и проверка на знаењата и способностите 

на вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните установи 

со општа цел создавање на модерен и ефикасен затворски систем на 

ниво на стандардите на државите-членки на Европската унија. Управата 

за извршување на санкциите презема низа активности и мерки во 

насока на имплемнтација на зацртаните цели и во практиката. Така, во 

годишните извештаи од 2011 и 2012 година Управата нотира дека се 

одржани неколку циклуси на обуки.
3
 

Имајќи го предвид значењето што стручното усовршување и 

оспособување на затворскиот персонал го има за професионалното 

извршување на нивните работни обврски, истражувачкиот тим се обиде 

да дојде до одговор колку вработените во казнено-поправните установи 

учествуваат во обуките коишто ги спроведува Управата за извршување 

на санкциите, односно колку следат семинари или курсеви за теоретско 

и практично усовршување за работа со осудените лица. Анализата 

покажа дека мнозинството од испитаниците или 61, 1 % од нив кои 

одговориле на прашањето одговориле дека никогаш не следат семинари 

или курсеви за нивно теоретско или практично усовршување за работа 

со осудени лица, 33,5 % од вработените одговориле дека следат вакви 

семинари или курсеви понекогаш, додека само мал процент или 5, 4 % 

одговориле дека редовно следат семинари или курсеви за нивно 

теоретско или практично усовршување за работа со осудени лица нивно 

теоретско или практично усовршување за работа со осудени лица (види 

табела бр. 51). Вакавата ситауција е загрижувачка.  

Исто така, мнозинство од испитаниците или 55,7 % од нив 

одговориле дека никогаш не учествувале во обуките што ги организира 

и спроведува Управата за извршување санкции, 29 % од нив одговориле 

дека понекогаш учествуваат во ваквите обуки, а 15, 3 % од 

испитаниците одговориле дека редовно учествуаат во обуките што ги 

организира Управата за извршување на санкциите (види табела бр. ). 

Ваквите резултати се изненадувачки, ако се имаат предвид 

активностите на Управата во овој дел нотирани во нејзините годишни 

извештаи. Само врз основа на статистичките податоци не можат да се 

носат генерални заклучоци во овој дел, но прашањето заслужува 

понатамошно истражување и анализа. 

 

 

                                                 
3
 Годишните извештаии на Управата за извршување на санкции се достапни на 

следниот линк:  

http://www.pravda.gov.mk/tekstoviuis.asp?lang=mak&id=godizv. 
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Табела бр.51 Учество на вработените во семинари, курсеви и обуки 

 Редовно Понекогаш Никогаш 

Следам семинари или 

курсеви 

5,4 % 33,5 % 61,1 % 

Учествувам на обуките на 

Управата 

15,3 % 29 % 55,7 % 

 

Имајќи ги предвид погоре изнесените резултати, не е 

изнадувачки податокот дека големо мнозинство (близу 90 %) од 

испитаниците што одговориле со „не“ на претходно анализираното 

прашање, понекогаш или редовно чувствуваат потреба од стручно 

оспособување и стекнување континуирани знаења. Имено, на 

прашањето - доколку не, дали чувствувате потреба од стручно 

оспособување и стекнување континуирани знаења, 36,9 % од 

ипитаниците кои одговориле на прашањето се изјасниле дека редовно 

чувствуваат ваква потреба, 52, 3 % од нив се изјасниле дека чувствуваат 

ваква потреба понекогаш, а 10,8 % од испитаниците се изјасниле дека 

никогаш не чувствуваат потреба од стручно оспособување и 

стекнување континуирани знаења. Ваквата потреба на затворскиот 

персонал не смее да биде занемарена од страна на надлежните.  

Последното прашање во овој дел од прашалникот што се 

однесува на стручното оспособување и усовршување на затворскиот 

персонал е дизајнирано со цел да се види дали се врши проверка на 

знаењата и способностите на вработените во казнено-поправните 

установи. Законот предвидува ваква обврска. Оттука и интересот да се 

дојде до информација колку таа се имплементира во практиката. 

Податоците собрани во текот на истражувањето покажаа дека 

мнозинството од вработените во македонските затвори кои одговориле 

на прашањето - дали се врши проверка на знаењата и способностите на 

вработените во казнено-поправните установи или 62 % од нив изјавиле 

дека понекогаш се врши проверка на знањето во казнено-поправната 

установа, 19, 6 % од нив одговориле дека проверка на знањето се врши 

редовно , а 18,5 % од испитаниците одговориле дека не се врши 

никогаш (види: Табела бр. 61). 

 
Табела бр. 61 Се врши проверка на знаењето во казнено-поправните 

установи  

 Редовно Понекогаш Никогаш 

Се врши проверка на знаењето 19,6 % 62 %  18,5 %  
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Познавање на меѓународните стандарди и домашната 
регулаива  

 

Како што спомнавме погоре во текстот, Законот за извршување 

санкции предвидува законска обврска Управата за извршување санкции 

да спроведува почетна и континуирана обука за вработените во КПУ и 

ВПУ во Република Македонија. Во првата фаза, како што укажува 

Управата во својата анализа
4
, „беше спроведена проверка на знаењата 

на сите вработени во КПУ и ВПУ, со цел да се утврди степенот на 

знаење за законито, безбедно и професионално остварување на 

работните задачи на затворскиот персонал, како и да се идентификуваат 

потребите за обука на постојниот кадар“. Со проверката на знаењата 

(структуриран тест со прашања што соодвествуваат со законската 

регулатива, како и со потребното стручно знање и способности на 

вработените лица) биле опфатени сите вработени. Резултатите покажаа 

дека најголем процент од вработените во казнено-поправните и 

воспитно-поправните установи (секторите: ресоцијализација, 

обезбедување, здравствена заштита и стручно-инструкторски) 

поседуваат ниско ниво на знаење
 5

- почетна група (Види графикон 

бр.10). 

 
Графикон бр. 10 Степен на знаење на вработените во КПУ и ВПУ 

 
 

                                                 
4
 Анализа на резултатите од проверка на знаењета на вработените во КПУ и ВПУ, 

Министерство за правда, Скопје, 2011 
5
 Ibid, стр. 23. 

почетна  средна напредна 

46,1 35,4 
18,5 

30,4 

46,2 

23,4 
52,2 

39,1 

8,7 
70 

27,5 
2,5 

ресоција обезбедување здравстствена заштита стручно-инстрски 
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Ваквите резултати се една од причините во рамките на 

прашалникот што им беше доставен на вработените во казнено-

поправните установи да бидат вклучени прашања преку кои ќе се 

добијат сознанија за нивното познавање на меѓународните стандарди и 

националната легислатива. Во однос на меѓународните стандарди 

акцентот беше ставен на Стандардните минимални правила за 

постапување со осудените лица и Европските затворски правила. Исто 

така, истражувачкиот тим сметаше дека е важно да се добијат сознанија 

за тоа колку затворскиот персонал е запознаен со надлежностите на 

Народниот правобранител на Република Македонија како национален 

превентивен механизам за заштита од тортура или друг вид свирепо, 

нечовечко или понижувачко постапување или казнување.  

Ако се анлизираат одговорите на испитаниците во однос на 

прашањата што се однесуваат на нивното познавање на националните 

прописи и на дел од релевантните меѓународни акти, како и на 

надлежноста на Народниот правобранител на Република Македонија 

како национален превентивен механизам за заштита од тортура или 

друг вид свирепо, нечовечко или понижувачко постапување или 

казнување, на прв поглед се забележува дека вработените во казнено-

поправните установи имаат поголемо познавање на националната 

легислатива. Имено, 68,8 % од испитаниците коишто одговориле на 

прашањето одговориле дека се запознаени со Стандардните минимални 

правила за постапување со осудените лица и со Европските затворски 

правила, а 31,2 % од нив одговориле дека не се запознаени. Во однос 

пак на прашањето- дали сте запознаени со Законот за извршување на 

санкциите и со другите подзаконски акти во врска со извршувањето на 

санкциите, 81,5 % од испитаниците одговориле потврдно, а 18,5 % од 

нив одговориле негативно.  

Во продолжение на трудот ќе се задржиме на анализа на 

одговорите на прашањата во однос на познавањето на националната и 

меѓународната легислатива по сектори. Во делот на познавањето на 

меѓународните акти се забележува дека сите испитаници (100 %) 

коишто работат во секторот здравствена заштита (а кои одговориле на 

прашањето) одговориле дека се запознаени со Стандардните 

минимални правила за постапување со осудените лица и со Европските 

затворски правила. 90,5 % од испитаниците коишто работата во 

секторот ресоцијализација, 63,2 % од тие коишто работат во секторот 

обезбедување, 71, 4 % од тие коишто работат во финансискиот сектор и 

92,3 % од тие коишто работат во извршно-управниот секотор, исто така 

се изјасниле дека се запознаени со наведените акти. Најмалку 

познавање на овие акти имаат вработените во стопанско-

инструкторскиот сектор-57,1 % од нив одговориле потврдно.  
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Графикн  

Графикон бр. 11 Дали сте запознаени со Стандардните минимални 

правила за постапување со осудените лица и со Европските затворски 

правила? 

 
 

 

Во однос пак на прашањето- дали сте запознаени со важечките 

домашни правни акти (Законот за извршување санкции и подзаконските 

акти) најголемо познавање покажуваат припадниците на секторот 

ресоцијализација и извршно-управниот сектор, каде сите што 

одговориле на прашањето, одговориле дека се запознаени. Во 

стопанско-инструкторскиот сектор 57,1 % од испитаниците кои 

одговориле на прашањето одговориле дека се запознаени со Законот за 

извршување на санкциите и релевантните подзаконски акти, а 49,1 % од 

нив одговориле негативно, додека пак во секторот здравствена заштита 

80 % од испитаниците одговориле потврдно на прашањето, а 20 % од 

нив одговориле негативно. Во финансискиот сектор 85,7 % од 

испитаниците кои одговориле на прашањето одговориле дека се 

запознаени со наведените акти, а 14,3 % од нив одговориле дека не се 

запознаени со актите предмет на анализа. Истражувањето покажа дека 

најмало познавање на Законот за извршување на санкциите и 

релевантните подзаконски акти имаат вработените во секторот 

обезбедување, каде 78 % од испитаниците што се вработени во овој 

сектор, а кои одговориле на прашањето, одговориле дека се запознаени 

,а 22 % од нив одговориле негативно.  
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Графикон бр. 12 Дали сте запознаени со Законот за извршување на 

санкциите? 

 
 

Фактот дека 18, 5 % од сите испитаници одговориле дека не се 

запознаени со важечкиот Закон за извршување санкции и со 

подзаконските акти поврзани со извршување на санкциите, заслужува 

да се нотира. Логично се наметнува дилемата како вработените кои 

одговориле негативно на прашањето ги извршуваат своите работни 

обврски, ако не се запознаени со актите според кои треба да работат. 

Во однос пак на прашањето- дали сте запознаени со 

надлежностите на Народниот правобранител на Република Македонија 

како национален превентивен механизам за заштита од тортура или 

друг вид свирепо, нечовечко или понижувачко постапување или 

казнување 78, 8% од испитаниците коишто одговориле на прашањето 

одговориле со „да“, а 21, 2 % од нив одговориле со „не“.  

 

Заклучок  
 

 Истражувањето спроведено меѓу вработените во неколку 

казнено - поправни установи во Република Македонија покажа дека 

мнозинството од нив никогаш не биле на семинари или курсеви за 

нивно теоретско или практично усовршување за работа со осудени 

лица, односно не учествувале на обуките што ги спроведува Управата 

за извршување санкции. Оттука, податокот до кој дојде истражувачкиот 

тим дека големо мнозинство од испитаници редовно (36, 9 %) или 

понекогаш (52,3 %) чувствува потреба од стручно оспособување и 

стекнување континурани знаења, не е воопшто изненадувачки. Ваквата 

потреба на затворскиот персонал не смее да биде занемарена од страна 
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на надлежните државни институции. Република Македонија презеде 

низа активности на нормативно ниво, а Управата за извршување на 

санкциите нотира во своите извештаии дека се спроведуваат обуки. 

Податоците од истражувањето говорат во прилог на потребата од 

доплонителни активности во овој дел. Оттука би можело да се 

размислува во насока на изработка на стратегија за едукација и обука на 

вработените во казнено-поправните установи што меѓу другото бара 

дополнителни активности/истражувања во делот на идентификување на 

потребите на вработените во овој дел, и проценка на финансиските 

импликации.Искуството на другите држави, како и прирачниците
6
 што 

се однесуваат на обуката на затворскиот персонал изработени од страна 

на релевантни меѓународни институции или здруженија би можеле да 

им бидат од корист на надлежните институции.  

 Во делот на обуката на вработените во затворите би било 

полезно доколку се рамисли за дополнителни активности со цел 

запознавање на вработените со меѓународните стандарди, бидејќи 

речиси една третина од анкетираните (или 31,2 %) одговориле се дека 

не се запознаени со Стандардните минимални правила за постапување 

со осудените лица и со Европските затворски правила.  

Над осумдесет проценти од испитаниците одговориле дека се 

запознеани со важечката регулатива во државата (Законот за 

извршување на санкциите и подзаконските акти). Но, на крај мора да се 

истакне податокот дека 18, 5 % од сите испитаници одговориле дека не 

се запознаени со важечкиот Закон за извршување на санкции и со 

подзаконските акти поврзани со извршување на санкциите. Овој 

податок заслужува дополнителни анализи и внимание. Како 

вработените ги извршуваат своите работни обврски, ако не се 

запознаени со актите според кои треба да работат? 

 

                                                 
6
 Види на пример: Office of United Nation High Commissioners for Human Rights, 

Manual on Human Rights Training for Prison Official, достапен на 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11en.pdf. International Scientific and 

Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice 

Program (ISPAC) And International Corrections and Prisons Association (ICPA) The Luigi 

Daga Project Basic Training Manual for correctional workers достапен на 

http://www.icpa.ca/library/?f=141. 
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ЗАКЛУЧНИ РАЗГЛЕДУВАЊА 
 

1. Истражувачките наоди и сугестиите на современите теории и 

практика во  областа на меѓучовечките односи, укажуваат дека може да 

се препорача надлежните државни органи да изготват поцелосна и 

посеопфатна програма за обука и оспособување на менаџерите во 

казнено-поправните установи на сите нивоа и тежиштето треба да се 

насочи кон стратешките активности поврзани со развивање и 

имплементирање стратегија за управување со човечките потенцијали, 

со развој на организациска стратегија и да се придонесува за развивање 

на функционална организација. Во таа смисла, се препорачува 

постојано да се унапредуваат облиците на давање насоки и упатства на 

раководителите на одделенијата и секторите за управување со 

вработените, за унапредување на односите меѓу нив, со унапредување 

на облиците и интензитетот на обука и развој. Во таа смисла, треба да 

се зајакнат капацитетите и знаењата во примената на менаџерските 

знаења, особено знаењата поврзани со тимовите и тимската работа. 

 

2. Сознанијата упатуваат на тоа дека за натамошно 

унапредување на односите во пенитенцијарните установи неопходно е 

раководствата на организационите единици да се поттикнуваат кон 

развивање на облици и содржини со кои ќе се унапредува положбата на 

вработените, а особено ќе се придонесува во афирмацијата на 

поединечниот придонес во општиот развој на установата, со 

афирмација на позитивниот пристап, личната посветеност и 

иницијатива за решавање на проблемите поврзани со задачите и 

правата што призлегуваат од работниот однос. 

 

3. Затворскиот персонал во секоја КПУ треба да биде т.н. „role“ - 

модел, да се справува со потребите на осудените лица, да нуди помош и 

да им помогне да прогресираат за време на издржувањето на казната. 

Покрај остварување на ресоцијализацијата преку третманските 

активности, во пенолошката практика е застапен ставот дека за 

непречено одвивање на формалниот и на неформалниот систем основно 

е да се зачува безбедноста во КПУ и да се создаде работна средина 

безбедна за секого (и за персоналот и за осудените лица).За таа цел,  

потребно е да се биде професионален, храбар, но истовремено да се има 

трпение и неосудувачки став кон осудените лица. Таквите способности 

и вештини персоналот треба да ги стекне и да ги негува и одржува. 

 

4. Загубата на слободата е суштински елемент на казната затвор 
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која со себе повлекува и други негативни психолошки последици. 

Затоа, преку приближување на условите за живот и работа во казнените 

установи кон нормалните услови надвор од казнениот завод, загубата 

на слободата станува поподнослива, а животот во установата 

поприфатлив за осудените лица. Значи, слободата на осуденото лице, 

неговите надворешни контакти и можности за личен развој не смеат 

целосно да се ограничат, туку само онолку колку што е неопходно. 

Колку се помали разликите меѓу затворот и нормалниот живот, толку е 

поголемо чувството на осудените лица за самоодговорност и 

самопочитување. 

 

5. Погодностите коишто значат приближување на условите за 

живот на слобода кон тие во КПУ треба да се поддржуваат и 

стимулираат, односно да се поттикнуваат осудените лица на примерно 

поведение, но не само на конформистичко однесување, туку на активен 

однос и учество во процесот на превоспитување, со цел да се ублажи 

процесот на институционализација и едноличниот начин на живот во 

КПУ.  

 

6. Принципот на отвореност кон надворешниот свет и 

принципот на нормализација преку кој се настојува да се сведат на 

најмала можна мера разликите кои постојат меѓу животот „внатре” и 

животот „надвор” најмногу доаѓа до израз, токму во КПУ од отворен 

вид „Струга“. Всушност, отворените установи претставуваат последно 

скалило кон животот на слобода, бидејќи комуникациите со 

надворешниот свет се неопходен услов за нивно постепено адаптирање 

и реинтегрирање во општествотото. Во таа насока, и персоналот во 

КПУ „Струга“ смета дека контактите со надворешниот свет имаат 

позитивно влијание врз процесот на ресоцијализација на осудените 

лица.  

 

7. Со цел да нема дискриминација на осудените лица при 

доделувањето на погодностите, односно привилегирање на одредени 

осудени лица за сметка на други и со цел да се забрани појавата на 

„купување“ погодности, потребно е да се воведе стандардизиран и 

унифициран начин на нивно доделување од страна на персоналот. 

Бидејќи според Упатството за учество на секторот за обезбедување во 

процесот на ресоцијализација, припадниците на обезбедувањето даваат 

свое мислење во доделувањето на погодностите, тие треба објективно и 

непристрасно за секое осудено лице, според неговото однесување и 

поведение, да го засноваат мислењето за можноста да користат 

одредена погодност.  
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8.Идните истражувања поврзани со пеналниот систем треба да ја 

имаат предвид и да истражуваат уште една димензија на сложениот 

феномен на виктимизацијата во затворите каде што во улога на жртва е 

затворскиот персонал. 

 

9.Потребно е да се засили улогата на припадниците на секторот 

за обезбедување во процесот на ресоцијализацијата. На тој начин тие 

повеќе ќе бидат прифатени од страна на осудените лица и нивните 

односи повеќе ќе се засноваат на земно почитување и доверба, а не на 

антагонизми и конфликти. Тоа е еден од предусловите за намалување 

на нивната виктимизација од страна на осудените лица. Еден од 

предусловите за зајакнување на нивната улога во овој сегмент секако ќе 

бидат соодветните едукации и обуки низ кои треба да поминат 

припадниците на овој сектор.  

 

10.Потребно е да се воведат алтернативни начини на решавање 

на конфликтите во пеналните установи, применувајќи ги притоа 

елементите и на ресторативната правда. Во таа смисла, потребно е 

персоналот да се едуцира за стретегии за решавање на судири, земајќи 

го предвид нивното решавање на мирен начин. 

 

11. Потреба од професионално лице- лекар, психолог, психијатар 

кои на соодветен начин би го третирале виктимизираниот затворски 

службеник, водејќи грижа за негова рехабилитација од стрес, 

фрустрации, нарушување на односите со семејството, суицидот, како и 

за санирање на др. штетни последици од неговата виктимизираност, 

односно да се спречат и да се амортизираат последиците од 

секундарната виктимизација.   

 

12. Истражувањето покажа загрижувачки резултати од аспект на 

задоволството и стресот во работа кај вработените во затворските 

установи ва Р. Македонија. Вработените изразуваат незадоволство од 

работата(од условите на работното место, од сменската работа, 

неможноста да напредуваат во кариерата, чувството дека работата не 

им е сигурна и дека нивниот придонес не се цени во установата). 

Сметаат дека работата емоционално им е стресна, не се чувствуваат 

пријатно во работната средина и се загрижени за својата безбедност и 

здравјето.  

 

13. Од реакции на стресот, кај вработените во најголема мера е 

присутен висок крвен притисок ( 19,7%), главоболки (22%), проблеми 
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со спиење (15%), нервоза или немир (29,5%),тага или депресија 

(17,4%), незадоволство од работата 43,6%, зголемување на пушењето 

(20, 4%).  

 

14. Потребно е да се превенира присуството на стресот пред сѐ 

со подобрување на условите за работа, организацијата, планирање на 

психосоцијални програми за справување со стресот и за подобрување 

на комуникациски вештини, давање подршка на вработените за 

унапредување на професионалните знаења и вештини, како и да 

разменуваат искуства со колегите од други установи; да се 

организираат едукации во согласност со потребите каде би се вклучиле 

сите вработени; да се раководат од принциот на партиципација на 

вработените во донесување на законските и други значајни решенија 

кои директно или индиректно влијаат на подобрување на праксата. 

 

15. Врз основа на резултатите за спроведувањето на 

инспекцискиот надзор, потребно е да се зголеми бројот на инспектори 

за извршување санкции, да се зачестат инспекциски контроли и да се 

зајакне нивната објективност и непристрасност, како и да се зајакнат 

контролните инспекциски контроли во врска со констатираните 

неправилности.  

16. Податоците од истражувањето во однос на обуката и 

стручното усовршување на персоналот говорат во прилог на потребата 

од доплонителни активности во овој дел. Оттука би можело да се 

размислува во насока на изработка на стратегија за едукација и обука на 

вработените во казнено-поправните установи што меѓу другото, бара 

дополнителни активности/истражувања во делот на идентификување на 

потребите на вработените во овој дел, и проценка на финансиските 

импликации. Искуството на другите држави, како и прирачниците што 

се однесуваат на обуката на затворскиот персонал изработени од страна 

на релевантни меѓународни институции или здруженија би можеле да 

им бидат од корист на надлежните институции.  

 

17. Мора да се истакне податокот дека 18, 5 % од испитаниците 

одговориле дека не се запознаени со важечкиот Закон за извршување 

санкции и со подзаконските акти поврзани со извршување на 

санкциите. Овој податок заслужува дополнителни анализи и внимание. 

Како вработените ги извршуваат своите работни обврски, ако не се 

запознаени со актите според кои треба да работат? 

 

18.  Потребни се активности да се надмине пренатрупаноста во 

затворите, особно ако се има предвид дека тешко може да се постигне 
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подобрување на другите аспекти од затворскиот систем во државата без 

надминување на овој проблем. 

 

19. Резултатите во делот на проблемите со кои се соочуваат 

вработените во казнено-поправните установи, исто така покажаа дека е 

пожелно да се работи на програми и активности во насока на 

зајакнување на тимската работа (team building) меѓу вработените во 

казнено-поправните установи. 

 

20. Пожелно е да се работи во наосока на градење чувство кај 

вработените во затворите во РМ дека нивната работа е вреднувана.   

 

21. Не смее да се занемари фактот дека најголем дел од 

вработените сметаат дека условите за работа и живот во установата, 

безбедноста и дисциплината во затворите се влошени откако тие се 

вработени. 

 

 22. Анализата на податоците покажа дека мнозинството 

вработени во македонските затвори не се чувствуваат безбедно при 

извршување на работните задачи меѓу осудените лица. Во иднина 

можат да се преземат дополнителни активности со цел идентификување 

на причините за тоа зошто мнозинството од вработените во казнено-

поправните установи не се чувствуваат безбедно. 

  

23. Индикативно е дека мнозинството или 55,2 % од 

испитаниците што одговориле на прашањето се изјасниле дека постои 

корупција во нивната установа. Истражувањето не навлегува во 

идентификување на видовите корупција што секако претставува 

предизвик за во иднина за екпертите во овој дел. Во иднина би требало 

да се отвори поширока дебата во јавноста за резултатите од 

истражувањето во овој дел. 
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a. Lilliefors Significance Correction 
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Табела бр.PIII Коефициенти на корелацијата 

  21.1.  21.2.  21.3.  21.4.  21.5.  21.6.  21.7.  21.8.  21.9.  21.13.  21.14.  21.15.  21.16.  

S
p

earm
an

's rh
o
 

2
1

.1
.  

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,702

**
 ,413

**
 ,201

**
 ,233

**
 ,271

**
 

(,269)
**

 

(,229)
**

 

(,289)
**

 
,560

**
 ,512

**
 ,332

**
 (,283)

**
 

Sig. (2-

tailed) 
  ,000 ,000 ,006 ,001 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 184 184 185 183 183 184 183 183 182 179 185 184 2
1

.2
.  

Correlation 

Coefficient 
,702

**
 1,000 ,380

**
 ,236

**
 ,191

**
 ,300

**
 

(,234)
**

 
-,111 

(,267)
**

 
,559

**
 ,437

**
 ,291

**
 -,144 

Sig. (2-

tailed) ,000   ,000 ,001 ,010 ,000 ,001 ,136 ,000 ,000 ,000 ,000 ,052 

N 184 185 184 185 184 183 183 183 183 182 179 185 184 

2
1

.3
.  

Correlation 
Coefficient 

,413
**

 ,380
**

 1,000 ,505
**

 ,428
**

 ,380
**

 
(,305)

**
 

(,382)
**

 
(,287)

**
 

,409
**

 ,586
**

 ,417
**

 (,220)
**

 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 

N 184 184 186 186 184 184 184 184 184 182 179 186 185 2
1

.4
.  

Correlation 

Coefficient 
,201

**
 ,236

**
 ,505

**
 1,000 ,685

**
 ,631

**
 

(,311)
**

 

(,483)
**

 

(,354)
**

 
,301

**
 ,436

**
 ,589

**
 -,105 

Sig. (2-

tailed) 
,006 ,001 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,153 

N 185 185 186 187 185 185 185 185 185 183 180 187 186 2
1
.5

.  

Correlation 

Coefficient 
,233

**
 ,191

**
 ,428

**
 ,685

**
 1,000 ,699

**
 

(,287)
**

 

(,415)
**

 

(,341)
**

 
,258

**
 ,421

**
 ,585

**
 -,100 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,010 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,176 

N 183 184 184 185 185 183 183 183 183 182 178 185 184 2
1
.6

.  

Correlation 

Coefficient 
,271

**
 ,300

**
 ,380

**
 ,631

**
 ,699

**
 1,000 

(,283)
**

 

(,377)
**

 

(,340)
**

 
,361

**
 ,425

**
 ,606

**
 -,014 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,850 

N 183 183 184 185 183 185 183 183 183 181 178 185 184 2
1
.7

.  

Correlation 

Coefficient 

(,269)
**

 

(,234)
**

 

(,305)
**

 

(,311)
**

 

(,287)
**

 

(,283)
**

 
1,000 ,324

**
 ,530

**
 

(,315)
**

 

(,613)
**

 

(,424)
**

 
,022 

Sig. (2-

tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,771 

N 184 183 184 185 183 183 185 184 183 182 178 185 184 2
1
.8

.  

Correlation 

Coefficient 

(,229)
**

 
-,111 

(,382)
**

 

(,483)
**

 

(,415)
**

 

(,377)
**

 
,324

**
 1,000 ,482

**
 

(,200)
**

 

(,361)
**

 

(,339)
**

 
,122 

Sig. (2-

tailed) 
,002 ,136 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,007 ,000 ,000 ,098 

N 183 183 184 185 183 183 184 185 183 181 178 185 184 2
1
.9

 

Correlation 

Coefficient 

(,289)
**

 

(,267)
**

 

(,287)
**

 

(,354)
**

 

(,341)
**

 

(,340)
**

 
,530

**
 ,482

**
 1,000 

(,227)
**

 

(,460)
**

 

(,450)
**

 
,087 

Sig. (2-

tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,002 ,000 ,000 ,240 

N 183 183 184 185 183 183 183 183 185 181 178 185 184 2
1
.1

3
.  

Correlation 

Coefficient ,560
**

 ,559
**

 ,409
**

 ,301
**

 ,258
**

 ,361
**

 
(,315)

**
 

(,200)
**

 

(,227)
**

 
1,000 ,513

**
 ,363

**
 -,077 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,002   ,000 ,000 ,300 

N 182 182 182 183 182 181 182 181 181 183 176 183 182 

2
1
.1

4
.  

Correlation 

Coefficient ,512
**

 ,437
**

 ,586
**

 ,436
**

 ,421
**

 ,425
**

 
(,613)

**
 

(,361)
**

 

(,460)
**

 
,513

**
 1,000 ,688

**
 (,183)

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,014 

N 179 179 179 180 178 178 178 178 178 176 180 180 179 2
1
.1

5
.  

Correlation 

Coefficient 
,332

**
 ,291

**
 ,417

**
 ,589

**
 ,585

**
 ,606

**
 

(,424)
**

 

(,339)
**

 

(,450)
**

 
,363

**
 ,688

**
 1,000 (,185)

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,012 

N 185 185 186 187 185 185 185 185 185 183 180 187 186 2
1

.1
6
.  

Correlation 
Coefficient 

(,283)
**

 
-,144 

(,220)
**

 
-,105 -,100 -,014 ,022 ,122 ,087 -,077 

(,183)
*
 

(,185)
*
 

1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,052 ,003 ,153 ,176 ,850 ,771 ,098 ,240 ,300 ,014 ,012   

N 184 184 185 186 184 184 184 184 184 182 179 186 186 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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