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За проектот  “Заживување на пробацијата на локално ниво” 
 
Фокусот на овој проект беше успешна ресоцијализација и социјална адаптација на 
осудените лица во заедницата преку практична имплементација на алтернативните санкции 
и мерки. Со овој проект, директно се помогна за успешна примена на Законот за пробација. 
Преку граѓански активизам на локално ниво, се воспостави соработка и јакнење на 
довербата меѓу институциите и  засегнатите страни и  ефикасно се применија  
алтернативните санкции и мерки. Директната имплементација на Законот за пробација на 
локално ниво,  создаде пример за негова примена на национално ниво и се помогна на 
евроинтегративните процеси на Република Северна Македонија. 
 
Ваквата граѓанска акција е класичен пример за општествени промени иницирани од силни 
граѓански организации и социјално одговорни граѓани преку добра соработка со властите, 
од кои произлезе транспарентно, отчетно и социјално-инклузивно управување на 
национално и локално ниво.  
 
Пробацијата е од големо значење за нашата држава, а пред се за внатрешните демократски 
процеси, човековите права и владењето на правото. Според искуствата од западните земји, 
пробацијата на долг рок дава успешни резултати во однос на сузбивањето на 
криминалитетот и реинтегрирањето и ресоцијализацијата на сторителите на кривичните 
дела. 
 
Овој пенолошки метод е економски е поисплатлив , бидејќи еден ден престој во затвор чини 
приближно 1.200 денари, а еден ден пробациски третман чини не повеќе од 50 ден. 
 
Со активната примена на пробацијата се намалува затворската популација ,но и се намалува 
бројот на тужбите против државата во ЕСЧП за лошите услови во затворите. 
 
Во овој проект беа вклучени Здружениетo за истражување анализи и развој “ЗЕЛЕНА 
ЛУПА”–Скопје како апликант, а “Организација на жени на Oпштина Струмица”  беше 
партнер. 
 
                   Соработници беа следниве институции: 
 

-  Управа за извршување на санкции  

-  Министерство за труд и социјална политика 

-  Агенција за вработување на Република Северна Македонија  - Подрачна единица  АВРМ Струмица 

-  Пробациска служба- Струмица 

-  КПУ Затвор- Струмица       

-  Центар за социјални работи- Струмица 

-  Основен Суд Струмица 

-  Основно Јавно Обвинителство- Струмица 

-  Општина Струмица  

-  ЈП Комуналец - Струмица 

-  МВР - Министерство за внатрешни работи - Струмица 

-  К.И.М. ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 

-  Академија А.Б.Ц.Струмица - Центар за образование спорт и култура 

 



Што сакавме да постигнеме со овој проект!? 
 
Општата цел на овој проект беше успешна ресоцијализација и социјална адаптација на 
осудените лица во заедницата преку практична имплементација на алтернативните санкции 
и мерки, но и доближување на Република Северна Македонија до пенолошките стандарди 
на Европската унија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

  
 

 

Реализација! 
 
Во салата на Општина Струмица се одржа настан за формирање на локално Координативно 
тело од претставници на локалните подрачни единици на засегнатите институции. На овој 
состанок присуствуваа претставници од следните институции: Пробациска служба 
Струмица, Основен Суд – Струмица, Казнено поправна установа затвор-Струмица , АВРМ 
локална канцеларија – Струмица, МТСП локална канцеларија– Струмица, МВР (СВР) – 
Струмица, Организација на Жени Струмица, Здружение Зелена Лупа – Скопје, Претставник 
од Бизнис Секторот – Струмица, Медиуми - ВИС ТВ – Струмица,ТВ Сител, Мик – МИА, а 
со цел развивање на мрежа на соработници и партнерства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 релевантните  институции  играѓанските организации .
процесот  на  пробација,со  што  се  создаде  развиена  мрежа  на  партнерства  меѓу 
Сите  членови  на  ова  Координативно  тело  ги  споделија  своите  видувања  и  препораки  за 

алтернативните санкции имерки.
довербата меѓуинституциите  и  засегнатите  страни  и преку ефикасна  примена  на 
преку  граѓанскиактивизам  на  локално  ниво,  преку  воспоставување  соработка  и  јакнење  на 
Специфичната цел беше  да  се  помогне  за успешна примена  на  Законот  за  пробација 



Општо прифатен беше предлогот да се спроведе пробациска обука на осуденици за 
изработка на бетонски елементи, согласно потребите на пазарот и техничко-просторните 
услови на КПУ “Затвор”-Струмица. 

 
Како размислуваат засегнатите!?- спроведување на информативни 
работилници во КПУ Затвор Струмица... 
 

Со цел запознавање на затворениците 
со пробацијата “Зелена Лупа”, 
Секторот за ресоцијализација на КПУ 
и АВРМ спроведоа анкета меѓу 
штитениците за детектирање на 
нивниот интерес за стекнување 
работни и професионални вештини. 
На овој начин се мотивираа осудените 
лица за активно искористување на 
нивните права и можностите за нивна 
ресоцијализација и интеграција во 
општеството преку Законот за 
пробација. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
“Зелена Лупа” директно  анкетираше 

нивнатазалицаосудени77
накористењезазаинтересираност

мерките предвидени со Законот за 
пробација. Штитениците беа  
информирани за  условите и постапките за 
добивање на потребната помош. 
Заинтересираноста кај осудениците беше 
голема. Анкетниот прашалник беше 
подготвен и изработен од пенолошки 
експерт . 
 

користење на мерката условен отпуст .
и  условите на  осудените  лица  за
истекот на казната, како и за можноста
реинтеграција  во  општеството  по
на  нивна  ресоцијализација  и
нуди  Законот  за пробација  и  начините
осудените  лица  за  можностите  што  ги
Александар Ненчев, ги  информираше
Пробацискиот  службеник

вработување по истекот на казната.
презентираше мерките  што ги нуди АВРМ и правата кои  им следуваат во делот на нивно 

 Директорот  на  АВРМ- Струмица Ристо  Ангелов на штитениците лично им ги 



 





Избор на значајните !- работно-координативна средба со воспитувачите и 
Директорот на затворот во Струмица... 
 
На средбата, Директорот на КПУ “Затвор”-Струмица информираше дека се утврдени 
критериумите за  селекција на кандидатите кои  се пријавиле за учество во обуката за 
изработка на бетонски елементи и дека во постапка е изборот на осудените лица кои  ќе 
учествуваат во обуката. 

 
На состанокот се утврди дека во КПУ “Затвор”-Струмица се донесени материјалите 
потребни за изучување на производство на бетонски елементи и дека е направена селекција 

на првите 10 од 30 осудени лица кои ќе ја 
започнат практичната обука.  
 
Селекцијата на  учесниците во обуката 
беше направена врз основа на следните 
критериуми: 
 
-примерно поведение 
-работни навики 
-доброволна желба за стекнување на 
знаења и вештини 
-возраст 



Не изостана помошта од бизнис секторот- К.И.М – Струмица социјално 
одговорна компанија... 
 

За практичната обука на осудените лица компанијата К.И.М - Струмица обезбеди Инженер 
– обучувач , бетонска мешалка, калапи за елементи од бетон, ХТЗ опрема, цемент и песок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затворот овозможи снабдување со електрична енергија и соодветен простор за 
спроведување на обуката.  
 

 

 

  
 
 

 
 

  
 

 

    
   

бетон.
испит за изработка на елементи од 
да стекнат Сертификат  за  положен 
лица да ги совладаат вештините за 
мотивираа  и  охрабруваа  осудените 
граѓански  организации  ги 
Струмица .Претставниците на овие 
посети  во  КПУ “Затвор”- 
на  обуката  спроведоа повеќе  
партенрската  организацијаво текот  
персонал  на„Зеленалупа“и 
за вработување.Проектниот 
казната   имаат поголема  можност 
вештините со  кои по  истекот  на 
голем  интерес  за  изучување  на 
од  бетон.  Штитениците покажаа 
поголеми  количества  на  елементи 
траеше  9  месеци  и  беа  изработени 
Едукацијата  на  осудениците 

беазадоволни од резултатите од обуката на штитениците.
текот  на  обуката  направи и судијата  за  извршување  на  санкции . Сите  инволвирани 
Работниот  процес  го  мониторираа  и  претставници  на  Координативното  тело, а  увид  во 



Успешно обучени првите 10 осудени лица – доделени Сертификати... 
   
Затворската управа, пробациската служба и учесниците континуирано разменуваа искуства, 
мислења и препораки стекнати од практичната работа кои резултираа со подобрување на 
процесот на пробација. Директорот на затворот лично им ги врачи Сертификатите на 
првите 10 осуденици кои успешно ја завршија обука за изработка на бетонски елементи. 
 

Во подоцнежната фаза од реализирањето на проектот се разговараше за можноста за 
поднесување Барања за мерката условен отпуст за осудениците кои ги исполнуваа  условите 
согласно законот за пробација.  
 



Социјално анимирање на бизнис заедницата во Струмица! 
 
 
Проектниот тим  беше позитивно примен и од бизнис заедницата во Струмица . 
Координаторот на проектот Катарина Митева ги информираше компаниите за тековниот 
проект како и за можностите предвидени со Законот за пробација за вработување на веќе 
обучени и сертифицирани лица кои ги издржале казните. 
Беше презентирана и можноста за  поднесување  Предлози до судот за “условен отпуст” на 

осуденици - за оние лица кои што ќе бидат  побарани од заинтересираните компании а 
воедно ги исполнуваат условите за добивање пробациска мерка. 
 
 

Ковид-19 мерки 
 
Локалните координативни средби во 
периодот на пандемијата  се одржуваа 
согласно  мерките и препораките од 
надлежните институции. Иако имаше 
ригорозни ограничувања, активностите во 
проектниот документ се спроведоа во 
целост, без отстапки и без проблеми.со 
искључок на  пролонгирање на терминот 
на активности во ризичниот период на 
пандемијата. 
 



Првиот практичен успех на овој проект! 
 

Успехот е неминовен кога нештата се 
прават професионално и со почит кон 
инволвираните. 
 
Компаниите ХИТ и Универзал градба- 
Струмица  вработија осуденици  кои ја 
завршија обуката и стекнаа  лиценци. 
Ова  ја докажа  успешноста на 
проектот  за ресоцијализација и 
интеграција во општеството на 
осудените лица.  
Посебно радуваше информацијата дека  
во Струмичкиот суд почнаа да се 
изрекуваат и пробациски мерки, каде 
заклучно со 30.10.2020 г.  имаше 
изречено вкупно 12 алтернативни 
мерки . 
 

 

Одличните резултати предизвик за укрупнување на невладиниот сектор 
за дејствување на национално ниво... 
 
По успешната реализација на овој проект беа остварени контакти со други граѓански 
организации  со цел формирање  “Коалиција за пробација” за дејствување на национално 

ниво . 
 
Во коалицијата се вклучија 9 граѓански 
организации со цел намалување на 
криминалитетот , детектирање на критичните 
области и слабоститe на имплементацијата на 
мерките за пробација и за поуспешна 
ресоцијализација и реинтеграција на осудените 
лица . 
 
Коалицијата официјално беше формирана на 
08.05.2020година и се состои од  следните 
граѓански организации: ГОППЕМ-Скопје, ЛГБТ 

Јунајтед-Тетово, Иницијален глас—Прилеп, Зелена 
Лупа—Скопје, ПРОФИЦИО-Скопје, Организација на 
жени-Струмица, ИН ВИВО-Скопје, ИНКЛУЗИЈА-
Охрид и ТЕК БАЛ МАРКЕТ-Скопје 
 
Граѓанските организации во коалицијата одлучија да 
започнат со  изготвување на  Стратешки план за 
дејствување за периодот од  2021 до 2024 година.  



Што постигнавме и на што се радуваме... 
 
Развивме мрежа на соработници и партнерства меѓу засегнати  институции и организации 
на локално ниво, преку формирање на локално Координативно тело  што е основен 
предуслов за имплементација на Законот за пробација. 
 
 

 

 
 
Ги информиравме и мотивиравме осудените лица за активно 
користење на мерките за ресоцијализација  и можностите за 
вработување по истекот на казната . Преквалификувавме, 
обучивме и подготвивме 30 осуденици со професионални 
занимања согласно потребите на пазарот на трудот.и 
доделени вкупно 30 сертификати за  успешно завршена 
обука. 
 

 

Добиени беа првите  условни отпусти во КПУ “Затвор” –

Струмица и беа добиени првите понуди и вработувања на 

осуденици кои ја одлежале изречената казна затвор . 

 

 

 



Не запираме! 
 
Сите реализирани активности од овој проект на локално ниво ќе бидат спроведени и на 
национално ниво во сите општини во државата. Сите членки на Коалицијата ќе работат на 
локално ниво во своите подрачја на дејствување. “Зелена Лупа” стекнатото искуство од 
проектите за пробација ќе го пренесе на останатите членки од Коалицијата и ќе ја 
координира работата во целост.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Зелена Лупа има континурани активност 
во рамките на своето тековно работење во 
сите досегашни реализирани проекти .  
 
Како континуитет на овој проект преку 
алатките за видловост, “Зелена Лупа” ќе ја 
информира јавноста околу можностите за 
користење на мерките предвидени со 
Законот за пробација.  
 
Нашите вработени ќе даваат првични 
информации и контакти со пробациските 
служби со цел   поуспешна примена на 
Законот за пробација. 
 



 
 
Што увидовме од нашата работа! 
 
И покрај постигнатиот напредок во меѓуинституционалната соработка со 
формирањето на локалното Координативно тело,сепак треба дополнително да се 
зајакне координацијата меѓу пробациските службеници, судиите, јавните обвинители, 
затворскиот персонал и другите институции. 
 
Од досегашната  примена на Законот за пробација увидовме дека овој закон треба да 
се усогласи со Кривичниот законик. 
 
Поради слабата примена на мерката “општокорисна работа” потребно е потпишување 
на Меморандуми за соработка  меѓу општините и Управата за извршување санкции . 
 
Со ваквата соработка, канцелариите за пробација во договор со судијата  ќе имаат 
можност да праќаат лица на општо-корисна работа во општинските јавни 
претпријатија ( на пример, Град Скопје има потпишано ваков меморандум, а како 
резултат на тоа во скопскиот Кривичен суд од вкупно изречени 113 пробациски мерки, 
13 алтернативни мерки се за општокорисна работа. Оваа практика треба да се 
имплементира на национално ниво . 
 
Пробацискиот службеник треба да поседува службена легитимација, со која ќе го 
докажува своето својство, идентитет и овластувања. Дополнително,  пробациските 
службеници треба да поседуваат и соодветни униформи со обележја бидејки работат со 
ризична социјална  група. 
 
 



Посебна благодарност до... 
 
„Зелена лупа” и партнерските организации посебно се заблагодаруваат на ангажманот на 
амбасадорката на Швајцарија Н.Е. Сибил Сутер Тејада и на Општина Струмица.  
 
Амбасадорката Тејада на свечена седница на Советот на општина Струмица ја доби  
посебната награда за давање на посебен придонес за општината во различни области . 
 
 „Преку граѓанските форуми, но исто така и преку нашата програма за поддршка на 
граѓанското општество Цивика мобилитас, ние го поддржавме “Покров”, којшто е уникатен 
пример за реинтеграција и за социјална инклузија. Во таа смисла, би сакала да ја спомнам 
значајната работа завршена од страна на “Зелена Лупа”, која што помага во реинтеграцијата 
и ресоцијализацијата на поранешни осуденици, што е една од најбитните мерки за 
социјална и општествена инклузија“, рече амбасадорката во својот говор. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



    

                                                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
 
   

 
         

 
 
 

Овој  Информативен билтен е изготвен врз основа на  проектот„ Заживување на 

Законот за пробација на локално ниво преку ефективни партнерства во Општина 

Струмица“ спроведен од Здружението за истражување,анализи и развој „Зелена 

лупа“-Скопје, со финансиска подршка од “Цивика мобилитас”  

Содржината на овој информативен билтен е единствена одговорност на Здружение 
за истражување, анализи и развој Зелена лупа - Скопје и на ниту еден начин не 
може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, 
Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја 
спроведуваат. 

дипл.нов. Филип Ѓурчиновски
У Р Е Д Н И К

Здружение за истражување, анализи и развој “ЗЕЛЕНА ЛУПА” - Скопје

                                                      И З Д А В А Ч


