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ВОВЕД ВО ПРИРАЧНИКОТ

Овој прирачник е подготвен во рамките на проектот Креирање 
на модел за успешна имплементација на Законот за пробација пре-
ку градење на институционална мрежа во 18 општини, финансиран 
од Амбасадата на Кралство Холандија во Република Северна Маке-
донија, спроведен од Здружението за истражување, анализи и раз-
вој Зелена лупа, во периодот од 2019 до 2021 година, на територија-
та на Апелационен суд Штип.

Имено, Законот за пробација е донесен во 2015 година и истиот 
ги уредува пробациските работи и постапката за извршување на 
алтер нативните мерки условна осуда со заштитен надзор, општоко-
рисна работа и куќен затвор.

Поради формирање на пробациските канцеларии и обука на про-
бациските службеници, овој закон започнува посериозно да се при-
менува дури кон крајот на 2018 година.

Од овие причини, во рамките на проектот, заклучно со март 2020 
го ди на, беа одржани седум работилници со судии, јавни обвините-
ли, адвокати, Министерството за внатрешни работи, општините, 
центрите за социјална работа, Агенцијата за вработување на РСМ и 
јавни претпријатија на територијата на Штип, Струмица и Кочани, 
во кои се опфатени 18 општини.

Целта на овие работилници беше да се изврши основна обука на 
вра ботените кои ќе соработуваат со пробациските канцеларии во 
проце сот на пробација, да се истакне важноста на меѓуинституци-
оналната соработка што ќе придонесе кон поуспешна имплемента-
ција на Законот за пробација.
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Овој прирачник треба да им помогне на вработените во Минис-

тер ството за внатрешни работи, општините, центрите за социјална 
ра бо та, Агенцијата за вработување на РСМ и јавните претпријатија 
на те риторијата на Штип, Струмица и Кочани при извршувањето на 
нив ните професионални задачи кои се однесуваат на соработка-
та со про бациските службеници, при спроведувањето на Законот 
за пробација.
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ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ 
НА ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА 

Пробациската служба во Република Северна Македонија е 
форми рана во рамките на Министерството за правда – Управа за 
извршува ње на санкциите со која раководи директор. 
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Во моментот пробациски канцеларии функционираат на подра-

чјето на Основен кривичен суд Скопје, како и во основните судови 
во Тетово, Прилеп, Велес, Струмица и Штип, Куманово, Битола, Ко-
чани, Охрид, Гевгелија и Кавадарци, Кичево и Струга. 

Пробациски работи
   Пробациски работи се активности кои ги преземаат пробаци-

ските службеници при спроведување на надзорот над извршување-
то на алтернативните мерки и обврски, како и условниот отпуст, над 
лицата на кои истите им се изречени од судот.Пробациските работи 
ги извршуваат пробациски службеници од Управата за извршување 
на санкциите, врз основа на барање или одлука на суд во тек на 
судската постапка и врз основа на правосилна и извршна судска 
одлука. 

Пријава на 
сторителот до 

ОЈО

Мерки на 
претпазливост

Одлука за 
Надзор над 

обврските по 
ОЈО

  Одлучување за
кривично дело

Прекин на 
извршувањето

Користење на 
погодности / 

условен отпуст

Надзор над 
условниот 

отпуст

Подготовка за 
постпенален 

прифат

Издржување на 
казна затвор

Условна осуда 
со заштитен 

надзор

Општокорисна 
работа

  Извршување на 
алтернативни мерки

Извештај до 
судот при 

одлучувањето 
за избор на 

видот на 
кривичната 

санкција

  Кривично гонење
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За извршување на пробациските работи потребна е претходна 
согласност од лицето спрема кое се извршуваат истите.

Пробациската служба е надлежна за извршување и надзор над 
извршувањето на алтернативните мерки (условна осуда со зашти-
тен надзор, општокорисна работа и куќен затвор) и надзор над осу-
дените лица коишто ќе бидат условно отпуштени од затвор. Истата 
има надлежност и за време на судската постапка за извршување 
на активности за проценка на ризик на лицата за кои постои осно-
вано сомневање дека сториле кривично дело и подготвување из-
вештаи до основните судии кои се надлежни за изрекување на кри-
вична санкција.

Улогата на пробациската служба е да ги имплементира пресуди-
те и решенијата на судот и преку спроведување на програми за 
третман и ресоцијализација и спроведување на надзор и други ак-
тивности, да придонесе за исполнување на целите на таквите пре-
суди и решенија кои претставуваат комбинација на: казна, рехаби-
литација, одвраќање и прифаќање на осудените лица од јавноста.

Предности на пробациската служба:

• Придонесува за намалување на високата стапка на изреку-
вање на казната затвор и ќе го намали притисокот врз затво-
рите, овозможувајќи им на вработените подобро да се кон-
центрираат на процесот на ресоцијализација и рехабилитација 
на затворениците.

• Придонесува за намалување на финансиските трошоци на 
казнено-поправните установи преку намалување на затво-
реничката популација.

• Помага за намалување на „криминалната инфекција” на сит-
ните криминалци кои доаѓаат во контакт со сторителите на 
кривични дела со висок ризик во рамките на затворот.

• Ја приближува РС Македонија до исполнување на меѓуна-
родните пенолошки стандарди.

• Придонесува за создавање на побезбедна заедница и зголе-
мување на јавната безбедност и помага во реинтеграцијата 
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и рехабилитацијата на сторителите на кривични дела и на-
малување на рецидивизмот.

• Овозможува осудените лица кои ги издржуваат санкциите во 
заедницата да ги одржат врските со нивното семејство и да 
го задржат вработувањето што го имале пред изрекувањето 
на пресудата.

Квалитетното и ефикасно извршување на пробациските работи, 
односно работењето и управувањето со сторителите на кривични 
дела во рамките на заедницата, како и пружањето помош и под-
дршка тие да се променат претставуваат комплексни задачи за кои 
се потребни различни видови знаење и вештини. Од тие причини, 
пробациската служба мора да работи и да има блиска соработка со 
повеќе институции, организации, агенции и групи за да може ефи-
касно да ги извршува своите функции, да санкционира, помага, ме-
нува и контролира, а кои имаат две крајни цели, рехабилитација и 
ресоцијализација на сторителите на кривични дела и помош во за-
штитата на заедницата од криминално однесување.

Во делот на унапредувањето на јавната безбедност и заштитата 
на заедницата, пробациската служба соработува со МВР и затвор-
ската служба, првенствено со благовремена размена на информа-
ции. Кога станува збор за реинтеграцијата и ресоцијализацијата на 
сторителот на кривично дело, пробациската служба соработува и 
треба да соработува со различни владини и невладини организации 
кои можат да помогнат во надминување на потешкотиите кои сто-
рителот на кривичното дело ги има (психички нарушувања и про-
блеми, различни облици на зависност, насилно однесување и сл.). 
Исто така, со цел спречување на вршење на кривични дела, стори-
телите треба да се вклучат во образовни програми, програми за 
преквалификација и сл., и во таа насока неопходна е соработка со 
Агенцијата за вработување и различни образовни установи. Цен-
трите за социјална работа се важен партнер на пробациската служ-
ба во спроведувањето на активностите и мерките кои им се потреб-
ни на сторителите на кривични дела. Една од алтернативните мерки 
која е во надлежност на пробациската служба е општокорисната 
работа која може да се извршува во повеќе правни субјекти кои 
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вршат дејности во кои може да се оствари целта на нејзиното из-
рекување. На овој начин се постигнува повеќекратна корист за 
сторителот, за правниот субјект, но и за заедницата во целина. Сто-
рителот стекнува нови навики и вештини, а може да добие и мож-
ност да се вработи. Општествената заедница и правниот субјект 
имаат непосредна корист од неговата работа и притоа се избегну-
ваат дополнителни трошоци кои би настапиле во случај на затвор-
ска казна.
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ПОЛОЖБА НА ЛИЦАТА СПРЕМА КОИ  
СЕ ИЗВРШУВААТ ПРОБАЦИСКИ РАБОТИ

Сите оние кои соработуваат со пробациските служби при извр-
шувањето на пробациските работи, вработените во МВР, АВРМ, 
општините, центрите за социјална работа, НВО, здравствените уста-
нови, должни се да се придржуваат кон основните начела кои ги 
предвидува законот. Исто така, треба да ги имаат предвид правата 
и обврските на овие лица и да се раководат од Индивидуалната 
програма за третман која е соодветно подготвена од страна на про-
бациските служби.

Основни начела при извршување на пробациските работи

Важно е да се нагласи дека со лицето спрема кое се извршуваат 
пробациски работи се постапува на начин при што се почитуваат 
неговите права загарантирани со Уставот на РСМ, со Законот за 
пробација и ратификуваните меѓународни договори. 

• Лицата спрема кои се извршуваат пробациски работи се 
ограничуваат во правата само во границите неопходни за 
остварување на целта на нивното извршување. 

• Правилатa за извршување на пробациските работи се при-
менуваат непристрасно. 

• Забранета е секоја директна или индиректна дискри-
минација, повикување и поттикнување на дискриминација и 
помагање во дискриминаторско постапување врз ос нова на 
пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргина лизирана 
група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално 
потекло, религија или верско уверување, други видови уве-
рувања, образование, политичка припадност, личен или 
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општествен статус, ментална и телесна попреченост, возраст, 
семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена со-
стојба или врз која било друга основа која е предвидена со 
закон или со ратификуван меѓународен договор согласно со 
Уставот на РСМ. 

• Со лицата спрема кои се извршуваат пробациски работи се 
постапува човечно, со почитување на човековата личност и 
достоинство, зачувување на нивното телесно и душевно 
здравје, водејќи притоа сметка за остварување на целите на 
одделните мерки. 

• Со лицата спрема кои се извршуваат пробациски работи се 
постапува на начин кој во најголема можна мера одговара на 
нивната личност, согласно со подготвена Индивидуална про-
грама за третман.

• Пробациски работи може да се извршат само врз основа на 
лична согласност на лицето, освен доколку со закон не е по-
инаку определено.

Права и обврски на лицата спрема кои се извршуваат 
пробациски работи

• Лицето спрема кое се спроведува извршувањето на проба-
циски работи, правото на здравствена заштита го остварува 
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согласно со општите прописи за здравствена заштита.

• На лицето спрема кое се спроведува извршувањето на про-
бациски работи му се гарантира заштита на личноста и тај-
ност на личните податоци. 

• Лицето спрема кое се спроведува извршувањето на проба-
циски работи со своерачен потпис потврдува дека ја при-
фаќа индивидуалната програма за третман. 

• Лицето спрема кое се спроведува извршувањето на проба-
циски работи може да го промени местото на живеалиште, 
односно престојувалиште само по прибавена согласност од 
судот со чија одлука е изречена алтернативната мерка или 
посебната обврска. Молбата за добивање согласност за про-
мена на живеалиште, односно престојувалиште се поднесува 
преку месно надлежната пробациска канцеларија. Надлеж-
ниот суд е должен да одговори по молбата во рок од осум 
дена од приемот на истата.

Индивидуална програма за третман

• Пробацискиот службеник подготвува Индивидуална програ-
ма за третман за секое лице спрема кое се извршуваат про-
бациски работи. 

• Индивидуалната програма за третман се подготвува врз ос-
нова на извршена процена на личноста, личните прилики, 
здравствената состојба, стручните квалификации, процената 
на ризик и потреби на лицата над кои се извршуваат проба-
циски работи. Индивидуалната програма за третман се под-
готвува во соработка со лицето над кое се извршуваат про-
бациските работи. 

• Индивидуалната програма за третман се состои од методи, 
постапки и рокови за нејзино спроведување, носителите на 
одделни активности и други податоци и пробациски работи 
од значење за извршувањето на алтернативните мерки и по-
себните обврски. 
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• Лицето спрема кое се извршуваат пробациски работи се за-

познава со содржината на Индивидуалната програма за 
третман, како и со последиците од неизвршување на обвр-
ските, по што е обврзан да ги исполни утврдените постапки 
и мерки.

Индивидуална програма за третман 
(детален стручен документ)

Содржи податоци за:

• Лицето вклучено во пробација

• Санкцијата

• Посебните обврски, безбедносни / заштитни мерки

• Утврдените криминогени фактори

• Постапките и методите со цел за намалување на 
ризиците од повторно извршување на кривични дела и 
нанесување на сериозна штета

• Активности, рокови и носители на одредени активности
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ПРИРАЧНИК ЗА СОРАБОТКА СО ПРОБАЦИСKAТА СЛУЖБA

СОРАБОТКА МЕЃУ МВР И ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА

Соработката меѓу Министерството за внатрешни работи и про-
бациската служба е посебно важна тргнувајќи од тоа дека двете 
служби ја делат одговорноста за сигурност и безбедност во заед-
ницата и во таа насока меѓусебното разменување на потребните 
информации треба да биде навремено и ефикасно.

• Во случај кога условно осуденото лице или условно отпу-
штеното лице нема да се јави во определените термини, мес-
но надлежната пробациска канцеларија ќе го извести Мини-
стерството за внатрешни работи заради обезбедување 
присуство на условно осуденото/отпуштеното лице. 

• Во случај Министерството за внатрешни работи да не може 
да го пронајде условно осуденото/отпуштеното лице, дол жно 
е да ја извести месно надлежната пробациска канце ла рија, 
која ги известува судот кој ја донел одлуката во прв степен 
и Управата. 

• Во случај кога пробациската служба не го знае местото на 
жи веење, односно престојување на осуденото лице и како пос-
ледица на тоа не може да го повика на средба и разговор, може 
да поднесе барање до МВР за доставување на адреса.

• Пробациската канцеларија го известува Министерството за 
внатрешни работи за правосилната и извршна пресуда со 
која е изречена општокорисна работа. 
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• При вршењето на надзорот на лицата кои издржуваат куќен 

затвор пробациските службеници соработуваат со МВР. 

• По добивањето на решението за условен отпуст месно над-
лежната пробациска канцеларија во рок од 8 дена од прие-
мот на решението го известува Министерството за внатреш-
ни работи во зависност од обврските утврдени во 
решението за условен отпуст. 

Потреба од меѓусекторска соработка

Личните и социјалните ризик фактори поврзани со секое 
осудено лице мора да бидат опфатени со системот од пре-
вентивни, континуирани, насочени активности во неговото 
лично и социјално опкружување, со истовремено зајакну-
вање на отпорноста и заштитните фактори.

Во спречувањето на асоцијалното и криминалното одне-
сување, пробацискиот службеник активно ја вклучува и ло-
калната / регионална заедница со сите свои капацитети и 
ресурси согласно законот за пробација.

Пробацискиот службеник на одреден начин е координа-
тор на сите предмети и активности кои се реализираат со 
осуденото лице, кон него или во врска со него во рамките 
на санкцијата/ мерката / обврската на осуденото лице.
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ПРИРАЧНИК ЗА СОРАБОТКА СО ПРОБАЦИСKAТА СЛУЖБA

СОРАБОТКА МЕЃУ ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ 
И ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА

Соработката меѓу пробациската служба и центарот за социјални 
работи е насочена кон превенција на криминалното однесување и 
реинтеграција на сторителот во заедницата. Нивната помош е по-
себно важна кај сторители на кривични дела кои имаат потреба од 
мерки од областа на социјалната заштита (право на парична помош 
и социјални услуги) и кај сторители кои имаат нарушени семејни 
односи, вршат семејно насилство и имаат нарушена семејна дина-
мика и потешкотии.

• Центарот за социјални работи ѝ овозможува на пробаци-
ската служба увид во документацијата и извештаите кои се 
однесуваат на осудените лица на кои им е изречена алтер-
нативна мерка или условен отпуст, заради добивање инфор-
мации потребни за правилно постапување со осуденото лице 
и преземање на потребните мерки во согласност со индиви-
дуалната програма и планот за надзор кои се изработени од 
пробациските службеници врз основа на пресуда или реше-
ние донесени од судот.

• Центарот за социјални работи постапува со осудените лица 
кои се упатени од пробациската служба за добивање на по-
требното советување и помош.

• По добивањето на решението за ус ловен отпуст, месно над-
лежната пробациска канцеларија во рок од 8 дена од 
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приемот на решението го известува центарот за социјални 
работи во зависност од обврските утврдени во решението за 
условен отпуст. 
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ПРИРАЧНИК ЗА СОРАБОТКА СО ПРОБАЦИСKAТА СЛУЖБA

НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СОРАБОТКА МЕЃУ НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА

Невладините организации се важен дел од општествената заед-
ница кои имаат и треба да имаат важна улога во решавањето на 
општествените проблеми, следствено на тоа и во спречувањето на 
криминалното однесување. Тие активно може да се вклучат во соз-
давањето услови за ефикасно извршување на алтернативните мер-
ки условна осуда со заштитен надзор и општокорисна работа и на 
условниот отпуст на осудените лица. 

Соработката со невладините организации треба да се движи во 
насока на создавање предуслови за спроведување на програмите 
за надзор и третман на осудените лица на алтернативни мерки во 
заедницата кои се изработени од пробациските службеници, а кои 
како основа ја имаат правосилната и извршна судска пресуда или 
решение од судот. Невладините организации може да овозможат 
услови и механизми за хуманизирање на казнувањето и вклученост 
на заедницата во превоспитувањето и позитивното влијание врз 
сторителите на кривични дела, посебно во делот на идентификува-
њето на проблемите и заедничкиот пристап во нивното решавање. 

Невладините организации може да придонесат за социјална ре-
интеграција на осудените лица и со своите различни програми, како 
што се програми за рехабилитација на зависници и програми за 
работа со сторители на семејно насилство, да придонесат за реха-
билитација и ресоцијализација на сторителите на кривични дела.
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• Невладините организации ги прифаќаат осудените лица кои 

се упатени во нивните простории врз основа на ин дивидуална 
програма и план за надзор подготвени од пробациските 
службеници врз основа на правосилна и из врш на пресуда за 
алтернативна мерка или решение за условен отпуст.

• Невладините организации ги вклучуваат осудените лица во 
нивните програми за третман и ги преземаат потребните ин-
тервенции за исполнување на обврските определени од судот.

• Невладините организации подготвуваат образложени извеш-
таи за преземените активности и мерки во однос на осудени-
те лица, за постигнатите резултати и промени и истите ги до-
ставуваат до пробациските службеници во точно определени 
временски периоди кои ги определил судот.

• Овие известувања и информации пробациската служба ги ко-
ристи за составување извештаи за текот на извршувањето на 
алтернативните мерки (алтернативна мерка или условен от-
пуст) и истите ги доставуваат до судот и тоа на определено 
време во зависност како е тоа определено во изречена-
та пресуда.
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ПРИРАЧНИК ЗА СОРАБОТКА СО ПРОБАЦИСKAТА СЛУЖБA

СОРАБОТКА МЕЃУ ЗДРАВСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И 
ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА 
(Психијатриска болница, центри за ментално здравје и 
центар за зависности)

Соработката меѓу пробациската служба и здравствените инсти-
туции е многу важна посебно од аспект да се превенира повторно-
то вршење на кривични дела и да му се помогне на сторителот на 
кривичното дело да се решат неговите здравствени проблеми, да 
се вклучи во општеството и да манифестира општествено прифат-
ливо однесување. Има осудени лица на кои им е потребна психија-
триска помош или некој друг вид професионално советување или 
помош кои треба да ги добијат навремено, посебно кога во етиоло-
гијата на нивното криминално однесување доминираат менталните 
растројства и зависноста од алкохол и дроги и други психоактивни 
супстанции. Третирањето на овие проблеми често е наложено во 
пресудите на судот кој ги определува како обврски, во смисла на 
забрана за употреба на алкохолни пијалаци, дроги и други пси-
хотропни супстанции, како и подложување на лекување или со-
цијална рехабилитација во соодветни специјализирани установи.  
Некогаш интервенцијата на здравствените установи е важна за да 
се создадат предуслови за постигнување промени кај осуденото 
лице кои се неопходни за да може тоа да исполни други обврски 
кои се определени во пресудата или решението на судот. 

• Здравствените установи ѝ овозможуваат на пробациската 
служба увид во документацијата за обвинетиот/осудениот 
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(наоди и мислења од лекар и други 
стручни лица), по барање од судот. 

• Здравствените установи ги при-
фаќаат осудените лица кои се упа-
тени во нивните простории од 
страна на пробациските службени-
ци врз основа на правосилна и из-
вршна судска пресуда со изречена 
алтернативна мерка или решение 
за условен отпуст, заради испол-
нување на обврските за лекување 
и социјална рехабилитација кои му 
се определени на осуденото лице 
од страна на судот. 

• Здравствените установи подготву-
ваат извештаи за постигнатите ре-
зултати во однос на исполнува-
њето на обврските за лекување и 
ос тварените промени кај осуде-
ните лица и истите ги доставуваат 
до пробациските службеници во 
точно определени временски пе-
риоди кои ги определил судот.

• Овие известувања и информации 
пробациската служба ги користи за 
составување извештаи за текот на 
извршувањето на алтернативните 
мерки (алтернативна мерка или ус-
ловен отпуст) и истите ги доставу-
ваат до судот и тоа во определено 
време во зависност како е тоа опре-
делено во изречената пресуда.

РЕСУРСИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

• Семејна терапија

• Социјално–заштитни 
интервенции

• Психотерапија и 
фармакотерапија

• Образование

• Користење на програмата 
за самопомош

• Здравствена заштита

• Индивидуална / групна 
советодавна работа

• Предавања и 
работилници за родители

• Програми за 
самовработување

• Центри за превенција и 
лекување на зависности

• Центри за социјална 
работа

• Различни советувалишта

• Училишта

• Агенција за вработување

• Експерти, што 
спроведуваат семејна 
терапија

• Здравствени домови, 
болници

• НВО

• Јавни претпријатија
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ПРИРАЧНИК ЗА СОРАБОТКА СО ПРОБАЦИСKAТА СЛУЖБA

СОРАБОТКА МЕЃУ АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 
РСМ И ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА

Вработувањето на лицата на кои им е изречена алтернативна 
мерка и лицата на кои им е определен условен отпуст е клучно за 
успешна интеграција во општеството. Работното ангажирање обе-
збедува финансиски, материјални приходи, но и одредена структу-
ра на социјалниот живот и дневна рутина, го исполнува времето, 
дава можност за проширување на социјалните контакти и вклучу-
вање во општеството со другите продуктивни лица. Финансиската 
независност и заработувањето средства за живот на легален начин 
се едни од клучните фактори за спречување на вршење на нови 
кривични дела. 

Вработувањето на осудените лица често е отежнато поради 
претходната осудуваност на казна затвор, ниското образование, 
неписменоста, немањето на претходно работно искуство, претход-
ната осудуваност, но и недоволната мотивираност на осудените 
лица. Од тие причини неопходна е соработката помеѓу пробациска-
та служба и Агенцијата за вработување на РС Македонија со цел 
секој во рамките на своите можности, овластувања и надлежности 
да придонесе кон создавање и искористување на условите за ра-
ботно ангажирање на осудените лица што придонесува кон елими-
нирање на еден од најчестите криминогени фактори и кон нивна 
успешна социјална интеграција.

• Агенцијата за вработување може посебно да помогне во ре-
со  ци јализацијата и реинтеграцијата на осудените лица со нив-
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но вклучување во своите програми и мерки за вработување  
и да придонесе кон зајакнување на нивните капацитети (веш-
тини и квалификации) преку разни видови обуки.

• Агенцијата за вработување на барање на пробациската служ-
ба ѝ доставува податоци со кои располага за обвинетиот/
осудениот на кој му е изречена алтернативна мерка или со 
ре шение му е определен условен отпуст, на барање на судот.

• Пробациската служба ја известува Агенцијата за вработу-
вање за осуденото лице на кое му е изречена алтернативна 
мерка општокорисна работа.

• Агенцијата за вработување ги регистрира како активни бара-
тели или баратели на работа осудените лица кои се упатени 
до нив од страна на пробациската служба врз основа на пра-
восилна и извршна пресуда со која се определени обврски 
на осуденото лице, во смисла на оспособување, остручување и 
преквалификување за да задржи вработување или да се соз-
дадат услови за вработување и прифаќање на врабо ту ва ње 
што одговара на способностите и склоностите на осудениот.
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ПРИРАЧНИК ЗА СОРАБОТКА СО ПРОБАЦИСKAТА СЛУЖБA

• По добивањето на решението за условен отпуст месно над-
лежната пробациска канцеларија во рок од 8 дена од при-
емот на решението ја известува Агенцијата за вработување 
во зависност од обврските утврдени во решението за усло-
вен отпуст. 

Потпишан меморандум за соработка меѓу Град Скопје и Управата за извршување на 
санкции за извршување општокорисна работа во јавните претпријатија,
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ПРИРАЧНИК ЗА СОРАБОТКА СО ПРОБАЦИСKAТА СЛУЖБA

СОРАБОТКА МЕЃУ ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ И  
ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА

Соработката на пробациската служба со правните субјекти е 
важна кога станува збор за извршување на алтернативната мерка 
општокорисна работа. Целта на оваа мерка е сторителите на кри-
вични дела да ја извршат својата казна на слобода, да придонесат 
кон заедницата за прекршувањето кое го направиле и во исто вре-
ме им дава шанса да преземат одговорност за кривичното дело кое 
го сториле и да научат нови вештини и работни навики. 

Општокорисната работа е мерка која им се изрекува на сторите-
ли на кривични дела за кои е пропишана парична казна или казна 
затвор до три години, со согласност на сторителот, ако делото е 
сторено под олеснувачки околности, а сторителот порано не бил 
осудуван. 

Мерката се изрекува во траење од 40 до 240 часа и се извршува 
во државни органи, јавни претпријатија, установи, единици на ло-
калната самоуправа, хуманитарни организации и во други субјекти 
кои вршат дејност во која може да се оствари целта на извршување-
то на општокорисната работа (правни субјекти).

Општокорисната работа се извршува кај правен субјект според 
местото на живеалиште, односно престојувалиште на осуденото 
лице. Изборот на правниот субјект го врши пробацискиот службе-
ник по претходно добиени податоци за способностите, стручните 
квалификации и здравствената состојба на осуденото лице.

ПРАВНИ 
СУБЈЕКТИ
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За извршувањето на општокорисната работа осуденото лице 

нема право на надоместок.

Извршувањето на општокорисната работа е регулирано со Зако-
нот за пробација и Правилник за начинот на извршување на општо-
корисната работа.

• За извршувањето на општокорисната работа, месно надлеж-
ната пробациска канцеларија склучува договор за општоко-
рисна работа со правниот субјект со кој се утврдуваат меѓу-
себните односи меѓу пробациската служба, правниот субјект 
и осуденото лице на кое му е изречена оваа мерка. Осудено-
то лице со своерачен потпис на договорот дава согласност за 
извршување на општокорисната работа. Доколку осуденото 
лице не даде согласност, месно надлежната пробациска кан-
целарија за тоа веднаш, а најдоцна во рок од три дена го 
известува судот кој ја донел одлуката во прв степен.

• Договорот содржи време во кое ќе се врши општокорисната 
работа, работните задачи кои осуденото лице ќе ги врши, 
начинот на извршување на општокорисната работа, како и 
правата и обврските на правниот субјект.

• Примерок од склучениот договор за општокорисна работа, 
месно надлежната пробациска канцеларија доставува до су-
дот што ја изрекол мерката, Управата за извршување на 
санкциите, правниот субјект и осуденото лице.

• Врз основа на склучениот договор за општокорисна работа, 
од страна на месно надлежната пробациска канцеларија со 
упатен налог се упатува осуденото лице за извршување на 
општокорисната работа.

• Упатниот налог содржи податоци за денот кога лицето треба 
да започне со извршување на работните задачи, правниот 
субјект во кој треба да ја извршува општокорисната работа, 
работното место и работните задачи кои треба да ги извр-
шува и одговорниот вработен од правниот субјект кој треба 
да ја надгледува работата на осуденото лице.
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• За време на извршувањето на општокорисната работа од 
страна на правниот субјект треба да се:

• распореди осуденото лице да извршува работни за-
дачи кои не можат да го загрозат или нарушат него-
вото здравје,

• одреди вработено лице во правниот субјект кое ќе ја 
надгледува работата и однесувањето на осуденото 
лице за време на извршување на општокорисната 
работа и за истото ќе го известува надлежниот про-
бациски службеник и

• применуваат општите прописи кои се однесуваат на 
условите за работа, почитување на работното време, 
одмор во текот на работата, дневен и неделен од-
мор, како и општите прописи за заштита при работа.

• Доколку осуденото лице не ги исполнува или грубо ги зане-
марува своите работни обврски, правниот субјект е должен 
најдоцна во рок од три дена да ја извести месно надлежната 
пробациска канцеларија која го повикува осуденото лице на 
разговор и го опоменува, а за тоа веднаш го известува судот 
кој ја донел пресудата во прв степен. Ако и по писмената 
опомена продолжи таквото однесување, месно надлежната 
пробациска канцеларија ќе му предложи на судот да го за-
мени неизвршениот дел од мерката со парична казна или 
казна затвор, така што за секои три часа општокорисна ра-
бота се засметува една дневна глоба или еден ден затвор.

• Пробацискиот службеник во текот на извршувањето на 
општокорисната работа треба да:

• одржува редовни контакти со претставник од прав-
ниот субјект каде што се извршува општокорисна-
та работа,

• го посетува осуденото лице на работното место ед-
наш на секои десет дена, а по потреба и почесто,

• доставува извештаи до судот кој ја донел одлуката 
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во прв степен за текот на извршувањето на општо-
корисната работа и два пати, од кои еден извештај 
на половина од извршувањето и вториот најдоцна во 
рок од 15 дена од денот на извршувањето.

Координираната соработка на пробациската служба со другите 
институции е неопходна за да се задоволат сложените потреби на 
осудените лица и да се унапреди јавната безбедност.

ТИМСКА РАБОТА
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Пробациската служба во соработка со заедницата ќе работи на заштита на 
заедницата и намалување на ризикот од повратништво преку 

рехабилитација и реинтеграција на сторителите на кривични дела во 
заедницата, почитувајќи ги притоа правата и потребите на жртвите.

ИЗВЕШТАИ ОД ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА ДО СУДОТ

Пробациските службеници за извршувањето на алтернативните мер ки и 
условниот отпуст, во однос на лицата на кои им се изречени/определени, 
составуваат извештаи и истите ги доставуваат до судот кој ја донел одлу-
ката во прв степен, во време определено со закон. Исто така пробациски-
те службеници изработуваат извештаи за извршена процена на ризик на 
обвинетите лица, во текот на судска постапка, во согласност со закон.

Податоци и информации содржани во извештаите на  
пробаци ската служба до судот и потребните документи за 

извршување на општокорисната работа

Извештај — Условна осуда со заштитен надзор
Извештај — Условен отпуст
Извештај — Проценка на ризик на обвинетиот
Извештај — Општокорисна работа,
Договор за општокорисна работа,
Упатен налог,
Евидентен лист
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ИЗВЕШТАЈ НА ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА

Четиримесечен/шестмесечен извештај за извршување на Условна 
осуда со заштитен надзор

Податоци за осуденото лице
Име Презиме

Дата и место  
на раѓање

ЕМБГ

Адреса на живеење

Занимањe
Пробациски  
службеник

Пробациска  
канцеларија

Податоци за заштитниот надзор
Траење (во месеци) Дата на истек

Сторени кривични дела

Релевантни информации за обвинетиот — Проценка на криминогените 
потреби (кои се однесуваат на кривичното дело)

Проценка на ризикот од штета

Проценка на можноста за сторување на нови кривични дела

Податоци од пресудата
Санкција Алтернативна мерка- Условна осуда со заштитен надзор

Правосилност Извршност
Кривично дело 
— назив, член и 
став
Должина на 
утврдена казна 

Време на  
проверување

Назив на посебните обврски

Законска одредба Дата на истек
Траење
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Во индивидуалната програма и план за спроведување на надзорот 
врз основа на сите добиени информации и остварениот разговор со 
осуденото лице поставивме          цели.

Цел 1: 

Очекуван резултат
Опис на напредокот 
кој е постигнат

Мислење на пробацискиот службеник за реализација на целта

Цел 2: 

Очекуван резултат
Опис на напредокот 
кој е постигнат

Мислење на пробацискиот службеник за реализација на целта

Контакти со пробациските службеници

Извор на информации

Заклучок

Дата:      .     .          година
   Пробациски службеници:         
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНАТА ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА И 
ЗАШТИТЕН НАДЗОР ЗА ВРЕМЕ НА УСЛОВЕН ОТПУСТ НА ЛИЦЕ  

ПОД ПРОБАЦИЈА

Општи податоци, податоци за кривичното дело и санкцијата на 
лицето под пробација:

Извештај за спроведувањето на програмата за надзор
(Карактеристики на осуденото лице, ставот кон кривичното дело и казната, 
текот на спроведување на надзорот и исполнувањето на определените цели 
или обврски):
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                         
                                                                                                                                       

Извештајот го изработиле:                                                                                                                                                                                                                                                                     

Датум на изработка на извештајот:        .       .           година.

1. Име, татково име, презиме
2. Година и место на раѓање
3. Занимање
4. Брачна состојба и број на деца

5. Податоци за претходна осудуваност
6. Назив на судот кој ја донел првостепената 
пресуда
7. Кривично дело, назив, член и став
8. Висина на изречена казна

9. Податоци за намалување на казната

10. Престој во притвор (период од до)

11. Почеток на издржување на казната затвор

12. Висина на издржан дел

13. Обврски изречени со условниот отпуст
14. Назив на судот кој го донел Решението за 
условен отпуст;

Број и датум на Решение
15. Висина на дозволениот условен отпуст

16. Датум на условно отпуштање

17. Датум на истек на условниот отпуст
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ИЗВЕШТАЈ НА ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА

НАМЕНА НА ИЗВЕШТАЈОТ

ИЗВЕШТАЈ ПРЕД ИЗРЕКУВАЊЕ НА КАЗНАТА

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕСТАПНИКОТ
Име и презиме:

Датум на раѓање

Постојана адреса:

Привремена адреса

ОИБ Број Број на пробацискиот 
предмет

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕСТАПОТ
Престап(и) и код(ови)

Датум на престап(ите) 

ИНФОРМАЦИИ ЗА АВТОРОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ
Име и презиме

Канцеларија

Датум на подготовка и потпишување 
на извештајот

ИНФОРМАЦИИ ЗА СУДОТ/ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ 
Суд кој ја изрекува казната/јавен обвинител

1. Извори на информации 
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                         .
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2. Анализа на престапот: 
                                                                                                                              
                                                                                                                             
                                                                                                                           .

3. Релевантни информации за обвинетиот 
                                                                                                                               
                                                                                                                             
                                                                                                                           .

4. Ризик од нанесување на штета и веројатност дека повторно ќе 
стори престап 
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                          .

Ризик од повторно сторување на престап 
                                                                                                                       
                                                                                                                      
                                                                                                                       .

Ризик од нанесување на штета
                                                                                                                          
                                                                                                                       
                                                                                                                       .

Ризик за себеси
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       .

Заклучок 
                                                                                                                           
                                                                                                                       
                                                                                                                       .

Потпис на пробациски службеник:
          Датум __.__.____година
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ЗАВРШЕН ПРОБАЦИСКИ ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕНА ОПШТОКОРИСНА РАБОТА

Општи податоци, податоци за кривичното дело и санкцијата на 
осуденото лице:

До Управата за извршување на санкциите од страна на Основниот 
суд                      доставена е Пресуда за општокорисна работа 
                                              од                      година, правосилна на      .     
.          година, а извршна на      .     .          година со која на осуденото 
лице                              , роден на      .     .         година во                    , 
а живее на                               , за кривично дело                        од КЗ, 
му се изрекува алтернативна мерка Општокорисна работа во 
времетраење од                     часа која треба да ја изврши во период 
од                     од датумот на                    на пресудата.

1. Име, татково име и презиме
2. Година и место на раѓање
3. Занимање
4. Брачна состојба и број на деца

5. Кривично дело назив, член и став
6. Вид на изречена алтернативна мерка или 
условен отпус
7. Назив на судот кој ја донел Пресудата за 
Општокорисна Работа

Број и датум на пресуда
8. Правосилност на пресудата

9. Извршност на пресудата

10. Доставена до пробациската канцеларија

11. Висина на изречена казна

12. Рок за извршување на општокорисната 
работа согласно Пресуда / Закон
13. Датум на почеток на извршување на 
општокорисната работа
14. Датум на крај на извршување на 
општокорисната работа 
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Пробацискиот службеник од канцеларијата на подрачјето на Ос-

новниот суд___________, изготви индивидуална програма и план за 
спроведување на општокорисната работа, согласно чл.10 од Зако-
нот за пробација и согласно чл.4 од договорот за извршување на 
општокорисна работа.

Надзорот за време на извршувањето на општокорисната работа 
го вршea одговорно лице во правниот субјект како и пробациската 
служба при Управата за извршување на санкцииите – Локална про-
бациска канцеларија за подрачјето на Основен суд ____________во 
период од ___.___.______година до ___.___.______година.

Карактеристики на осуденото лицe

                                                                                                                         
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                       
                                                                                                                       .

Извештај за индивидуалната програма и планот за надзор и извр-
шувањето на општокорисната работа

                                                                                                                         
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                       
                                                                                                                       .

Извештајот го изработил:

Пробациски службеници:

Датум на изработка на извештајот: ___.___.______година.
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Врз основа на член 19 став (4) од Законот за пробација („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.226/2015)

Управата за извршување на санкциите – месно надлежна проба-
циска канцеларија                     застапувана од                                 и

Правниот субјект                                      со седиште  
на                                           застапувано од                                 на 
ден     .    .20          година склучија.

ДОГОВОР  
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПШТОКОРИСНА РАБОТА

Член 1

Предмет на овој договор е извршување на општокорисната работа 
на осуденото лице                                согласно пресудата  
бр.            од                , правосилна на                    и извршна  
на                        на Основен суд                              .

Член 2
Осуденото лице                                       во корист на општествената 

заедница треба да ги извршува работите на работно место                        , 
следните работни обврски,                                                                                                                

                                                         , на локација на                                      (местото 
каде осуденото лице ќе ја извршува општокорисната работа), во 
периодот од       .      .до      .     .           година.

Член 3
Осуденото лице општокорисната работа ќе ја извршува во 

времетраење од       часови, во следните денови                     по 
следниот распоред на работни часови                                                 
                                                   .
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Општокорисната работа е без надоместок.

Член 4
Месно надлежната пробациска канцеларија                          со 

упатен налог го упатува осуденото лице                                                                          
во правниот субјект                                                    за извршување на 
обврските за извршувањето на општокорисната работа утврдени со 
индидвидуалниот план и програма изготвени од надлежните 
пробациски службеници                                                                          .

Член 5

Правниот субјект                                                    во книгата за 
евиденција го евидентира почетокот, распоредот и времетраењето 
на општокорисната работа.

Член 6
Правниот субјект                                                    е должен да ги 

усогласи определените обврски за извршување на општокорисната 
работа согласно индивидуалниот план и програма изготвени од 
пробацискиот службеник како и да ги преземе сите мерки за 
заштита при работа, согласно општите прописи.

Член 7

Надзор над исполнувањето на обврските утврдени со овој договор 
врши месно надлежната пробациска канцеларија                               ,
застапувана од лицата                                                   .

Член 8

Во случај на неисполнување на обврските со овој договор, се 
известува Управата за извршување на санкциите — месно 
надлежната пробациска канцеларија која го известува надлежниот 
Основен суд                                                   .
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Правниот субјект  
директор

                                                                   

Управа за извршување на санкциите —  
месно надлежна пробациска канцеларија

директор

                                                                   

СОГЛАСЕН

Осудено лице
                                     

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:
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Упатен Налог

За извршување на општокорисна работа

Лицето                              од татко                                 , роден на ден
         .         .           година во                      , а живее на ул.                                        , 
се упатува согласно чл.18 од Закон за пробација да се јави во
                                    која се наоѓа на                                         на ден
       .        .           година во               часот и да го побара одговорното 
лице                                 . 

Согласно пресуда на Основен суд                             ,                             од
       .       .           година, правосилна на        .       .         година, a из-
вршна на       .      .           година лицето                                         е 
осуден на алтернативна мерка општокорисна работа во траење од              
                часа која е должен да ја одработи во период од                   
од                  на пресудата. Лицето е должно да ја одработи 
алтернативната мерка општокорисна работа до       .      .           година.

Лицето ќе ја извршува алтернативната мерка општокорисна 
работа во траење од                  часа во                                        на 
работно место                                                      каде ќе ги извршува 
следните работни обврски,                                                                   .

 

Со почит                                    

ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ                                                                                                                                       

Подготвил/а                                   .
Проверил/а:                                   .

Одобрил/а:                                    .
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ПРАВЕН СУ.БЈЕКТ                             РЕОН/ПУНКТ/ОБЈЕКТ

бр.                                   
од        .       .          година. 
                                                    

Извештај
За извршена општокорисна работа

1.                                         , со адреса на живеење:                                        , 
а престојува на                                        .

2. Пресуда на Основен суд                                                      за 
Општокорисна работа                                                     од                   година,  
правосилна на                                 , а извршна на                                                     година.

3. Вкупно работни часови кои треба да се одработат                                 часа.

4. Лицето ги извршува работните задачи на работно место                                                                                                                                            
                                                   под што се подразбираат следните 
работни обврски:

•                                                    ;

•                                                    ;

•                                                    ; 

•                                                    ;

•                                                    ;
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4. Согласно индивидуалниот план и програма, лицето                                                                                                                                          
                                       е должен да ја извршува алтернативната мерка 
општокорисна работа по следниот распоред:

• Во период од      .      .         до       .      .         година. 

• Почеток на работно време         ч., крај на работно време       ч.

• Во период од       .      .         до       .      .         година. 

• Почеток на работно време        ч., крај на работно време        ч.

• Во период од       .      .         до       .      .         година. 

• Почеток на работно време         ч., крај на работно време        ч.

Со оглед на горенаведеното општокорисната работа од             часа 
треба да се одработи до      .      .         година.

Евиденција за одработени работни часови согласно 
индивидуалниот план и програма

     

    

    

   

    

          
          
Одговорно лице

                                        

Датум Почеток на 
работно време

Крај на  
работно време

Вкупно  
одработени часови

Потпис на 
осудено лице



Проектот е финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во РС Македонија
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Здружение за истражување анализи и развој 


