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Разговорот го водеше: 
Кокан СТОЈЧЕВ

БИ БИЛ ДИЛЕТАНТ АКО 
КАЖАМ ДЕКА НЕМА 
ПРОБЛЕМИ ВО ЗАТВОРИТЕ 
"ИДРИЗОВО" И "ШУТКА"

Во 2005 година македонските за-
тво ри постојано беа на тапет, а се вкуп-
ниот систем и нејзината структура, од 
чувар ската служба до воспитувачите, 
психо лозите, директорите на казнено-
попра вните установи и Минис тер ство-
то за пр авда како надлежен орган за нив-
но функ ционирање, беа критикувани 
и пцуени, бидејќи се создаде фама де-
ка нашите зандани и апсанџии прет-
ставуваат лег ло за криминалитет. Што 
од ова има вис тина? По сè од малку, од 
лошите услови за издржување на каз-
ната на осудените лица до малите пла-
ти на вработените во службата за обез-
бедување, несоод ветната правна и за-
конска регулатива, мал број затвори и 
келии итн., а во ме ѓувреме криминалот 
во Македонија, во регионот и поши ро-
ко, цвета. Што значи и криминалот не 
е оној што беше вчера, ќе го уапсиш 
пи јаницата кој правел про блеми по 
кафеаните, две-три палки по грб, ќе се 
отрезни следното утро и ќе го пуштиш 
на слобода. Денес царуваат бо совите, 
макроата и други лица. Се вртат голе-
ми пари, спечалени преку препро даж-
ба на дрога, продажба на оружје, ви-
сока проституција итн. Сè ова влегува 
во т.н. организиран криминал, чии врс-
ки досегнуваат до политичко-судските 
кругови. Поради ова, беа потребни ре-
форми во правосудниот систем, но и 
политичка волја да се тргне во војна 
пр отив организираниот криминал. Во 
тој контекст е и разговорот со ди рек то-
рот на Управата за извршување на 
санк    ции, Костадинчо Ефремов, кој ди-
ректно е инволвиран во про бле ми те. 
Ни при кажа дел од реалноста, но ос та-
на и не до речен. Зошто? Тоа зависи од 
многу фак тори.

Господине Ефремов, Предлог-за ко-
нот за извршување на санкции, кој меѓу 
народот е попознат како закон за за тво-
рите, односно казнено-поправните ус-
танови, се наоѓа во втората фаза. Дали 
овој правен акт е последица на слу чу ва-
њата во македонските затвори каде што, 
на пример, имавме убиства, бегства, пре-
натрупаност на капацитетите итн. или 
тој се донесува по инерција на ев роп-
ските состојби во оваа област?

ЕФРЕМОВ: Овој Закон е современ. 
Во него се имплементирани сите пра ви-
ла и барања од меѓународните кон вен-
ции, кои доаѓаат од Европа и од ООН, а 
при тоа се увидени и нашите слабости 
кои беа забележани во текот на по след-
ниве осум години од функционирањето 
на системот, кој е воведен според ста-
риот Закон. Но, во Законот се импле мен-
тирани и новините, кои произлегуваат 
од кривичното законодавство, донесено 
во 2004 година. Станува збор за огромен 

зафат од Кривичниот законик и Законот 
за кривична постапка, а сега имаме и 
промени во т.н. алтернативни мерки по-
врзани со нашиот поим - санкции. Зна-
чи, сè ова мораше да влезе во едно за-
конско решение, кое им го нудиме на 
пратениците за да го изгласаат. Тоа беше 
првиот проблем кој го воочивме пред 
почнувањето на изработката на Законот, 
а вториот се однесува на новата мрежа 
на казнено-поправни установи. Ние ве-
ќе предлагаме да имаме два казнено-
поправни дома од затворен тип. Покрај 
"Идризово" тоа би бил затворот во Штип, 
бидејќи цениме дека неговата место по-
ложба, кондицијата во која се наоѓа и сè 
она што значи инфраструктура во него, 
со мала реконструкција тој би можел да 
се стави во функција на казнено-по пра-
вен дом од затворен тип.

  
Зошто мораше да се создаде тол ка-

ва негативна атмосфера за состојбите 
во затворите, односно избегаа крими-
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налци итн. и дури потоа се тргна во те-
мелни реформи?

ЕФРЕМОВ: Тоа не беше причината, 
туку имајќи ја предвид реформата во 
правосудниот систем која се изведува 
уште од минатата година, но тежиштето 
беше во 2005 година, како продолжение 
на овие активности мораше да дојде 
реформа на пенетрицијалниот систем, 
односно на извршувањето на санкциите. 
Тоа е заокружен систем. Значи, по ре-
фор ма на обвинителството и во суд-
ството, сега се заокружува целиот сис-
тем. Нашиот закон е последната карика 
од правосудниот систем, извршувањето 
на санкциите. Сè она што ќе го сработи, 
полицијата, обвинителството и судови-
те, да речам во делот на криминалот, 
ние сме оние кои ги извршуваме санк-
циите за сторените кривични дела. Зна-
чи, по добивањето правосилна одлу ка 
ние ги извршуваме санкциите. Сите 
примери кои ги наведовте треба нам да 
ни помогнат во детектирањето на про-
блемите и на слабостите, а да не дозво-

и тортура, потоа на Меѓународниот цр-
вен крст итн. Тие редовно доаѓаат во по-
сета на земјава и ги детектираат состој-
бите во нашите казнено-поправни ус та-
нови. Но, првата организација има ши-
роко поле на интерес тука, пред сè, се 
мисли за работењето на Јавното обви ни-
телство, за работата на МВР, а меѓу дру-
гото и работењето на КПУ. Оваа орга ни-
зација нè посети во јуни минатата годи-
на, но верувајте дека покрај тоа што 
трпиме критики за општата состојба во 
КПУ, извештајот на Комитетот укажува 
на тоа дека персоналот, затворската ад-
министрација во државава, во целост ги 
почитува човековите права во делот на 
превенцијата. Во тој дел за понижувачко 
постапување кон осудените лица нема 
забелешки. Нивните забелешки се одне-
суваат кон сместувачките капацитети. 
Што сакаме да направиме во тој дел? Од 
почетокот на 2005 година, со помош на 
Владата, направивме неколку битни ра бо-
ти кои за нас се големи, кои можеби за 
вас во глобала изгледаат малку. Од не-
одамна почнавме со преселување на 

ЕФРЕМОВ: Имајќи ја предвид сè по-
големата бројка на осудени лица, кои 
престојуваат во КПУ, пред сè, во "Шутка" 
и во "Идризово", најслаба карика ни е 
здравствената служба. Тоа мораме да го 
признаеме, не криеме, бидејќи имаме 
мал број лекари кои ја извршуваат зд-
равствената заштита на осудениците. 
Освен во "Идризово", каде имаме лекар 
на договор за дело, и во затворот "Скоп-
је", во останатите затвори здравствената 
заштита ја извршуваат хонорарни лека-
ри, кои доаѓаат еднаш до два пати сед-
мично за редовни прегледи, или се на 
повик. Во сегашните процеси за презе-
мање на лица од Министерството за од-
брана и почнатите процеси за преструк-
туирања на Воената болница, не се при-
јавија лекари, а знаете дека во тој дел 
вработувањата одат со одобрение од 
Ми нистерството за финансии. За сега 
имаме преземено и вработено 51 лице, 
тие веќе работат во чуварската служба, 
а многу малку во другиот сегмент. Вто-
рата група од 48 лица се во постапка за 
преземање, и вршиме преговори со пи-
томците од последната генерација од 
Воената академија.

Во јавноста е познато дека ќе има 
нови затвори во Македонија, дали тоа е 
последица на зголемениот криминали-
тет во државава?

ЕФРЕМОВ: Факт е дека криминалот 
во земјава и во светот е во подем, тука 
нема дилеми. Со член 19 од Предлог-за-
конот востановуваме нова мрежа на 
казнено-поправни установи, со тоа што 
преферираме уште два нови затвора. Во 
Куманово ќе имаме нов затвор, а сега 
бараме одреден објект. Знаете, Маке до-
нија не е толку богата за да прави нови 
затвори, но можеби тоа ќе можеме да го 
решиме со преземање на некои од об-
јектите на АРМ во Куманово и со адап-
тација и реновирање да направие тие да 
функционираат како затвор. Во Кума но-
во се отвора затвор од неколку причини. 
Прво, градот е блиску до граничниот 
премин, каде криминалитетот е во по-
раст. И второ, притисокот кој се врши на 
"Идризово" и на "Шутка", во однос на 
криминалитетот кој доаѓа од регионот 
Куманово, Крива Паланка, Кратово е на 
едно завидно ниво, да не речам околу 
30-40 отсто. Што би добиле кога би се 
от ворил овој затвор? Притисокот кој 
доаѓа од тој регион, врз база на осудени 
лица, кои треба да одат во "Идризово" 
би се намалил. Исто така, би се намалил 
и бројот на притворени лица, кои се 
упатуваат во затворот "Скопје". Со про-
функционирањето на затворот "Штип", 
би се намалил притисокот на "Идри зо-
во", бидејќи би имале втора институција 
од ваков тип и би имале шанса за флук-
туација на осуденици од овој регион. 
Новина ќе претставува малолетничкиот 
затвор, кој сега функционира во затво-
рот во Охрид, а него ќе го префрлиме во 

лиме истите проблеми да ни се повто-
руваат, во серија. Ние не бегаме од ре-
алноста, а граѓаните треба да знаат за сè 
што се случува во казнено-поправните 
установи. Тие не се посебен дел од др-
жавата и претставуваат дел од општес т-
веното живеење во Македонија.

Кога зборуваме за реалноста и за 
ус ловите во затворите, токму невлади-
ните организации и странските експер-
ти најмногу го критикуваа нашиот сис-
тем, кој мора да се менува!?

ЕФРЕМОВ: Ние сме домаќини на 
многу странски невладини организации, 
на пример, на Комитетот за превенции 

осудениците во реновираниот оддел од 
затворениот дел во "Идризово". Сега 
има можности за малку релаксирани 
односи. Поради овие реновирања мо-
рав ме да ги збиеме осудените лица во 
поголеми групи. Така, веќе имаме ев роп-
ски услови. Оваа година, околу тех нич-
кото опремување, набавиме 4 возила за 
спровод, зимска униформа за припад-
ниците на службата за обезбедување во 
сите затвори. Имаме пет детекторски 
врати, кои можеби се малку, за контрола 
на влегувањето во КПУ.

Каква е состојбата со здравствената 
заштита на затворениците?
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отвореното одделение во затворот "Прилеп". Во тој 
контекст, имајќи го предвид и за тво рот во Струмица, 
кој сега работи во рамките на КПУ-Штип, во иднина ќе 
работи како затвор од полу от во рен вид и ќе ја има 
досегашната надлежност.

Во текот на оваа година главна карактеристика бе-
ше дека затворите "Идризово" и "Шутка" се пре на тру-
пани, а како дел од таа општа лоша слика фи гу ри раше 
бројката на притвореници, кои беа в затвор врз основа 
на судскиот инстититут притвор. Колку овој ин ститут 
ви го усложнува функционирањето во затво рите?

ЕФРЕМОВ: Во моментов ги имаме овие капа ци-
тети, а во затворите има околу 2.200 лица, тука се вк-
лучени и притворените. Сè ова, што го потенцирав, 
претпоставуваме дека ќе биде во функција на рас то ва-
рување на овие институции и овозможување по доб ри 
услови за лицата кои издржуваат затворска казна. Во 
тој контекст знаеме дека имаме прена тру паност во за-
творите, можеби не во сите казнено-по правни уста но-
ви, но таа е загрижувачка во "Идризово" и во "Шутка". 
Мислам дека тој проблем е решен во затворот во Те-
тово, но тоа е за едно догледно време. Тоа го напра вив-
ме со  реконструкцијата и со до град бата, како на при-
творскиот така и на осуденичкиот дел, со што го ниве-
лиравме бројот на лицата кои из држуваат одредена 
казна затвор или одредена мерка притвор.

Појавата на опојни дроги меѓу осудениците, по тоа 
рекетарството се секојдневна слика во маке дон ските 
затвори. Дали пронајдовте механизми за спре чување 
на ваквите појави?

ЕФРЕМОВ: Не постои земја во светот која нема вак-
ви проблеми во затворите. Би бил дилетант ако кажам 
дека ова го нема во нашите казнено-по прав ни уста-
нови, особено во "Идризово". Но, наша за дача е преку 
поголема контрола, пред сè, од стра на на службата за 
обезбедување и со една пое ду кативна акција на пре-
воспитните служби, овој кри мина ли тет, овие односи и 
случувања да ги на ма лиме. Не е ништо спорно ако ка-
жеме дека дро гата ја има во "Идризово", и не криеме за 
ова. Ме ѓутоа, сакаме преку програма и едукација да го 
на малиме при тисокот.

Може ли да се контролира спрегата меѓу вак вите затво-
реници и одредени поединци од служ бата за обезбедување, 
кои придонесуваат за ус ложнување на состојбите во затворот?

ЕФРЕМОВ: Околу оваа работа ние сме тран спарентни и 
секојдневно ја информираме јавноста дека се пронајдени из-
весни количества дрога во затворите. Во вакви ситуации ние 
сме должни да го информираме МВР и тие натаму ја преземаат 
целата работа во делот на истражувањето, на по стапката, и тука 
нашата обврска застанува. Меѓу тоа, комплетно сите вработени 
во КПУ, особено оние во "Идризово", бидејќи за среќа такви 
појави немаме во таков обем и интензитет во другите за твори, 
треба да нè загрижува. Мораме да насто ју ваме овие работи, 
зависностите од дрога, алко холизам и др. да ги ставиме в ред, 
неопходно е со енергична акција да воспоставиме ред. Во се-
гаш нава ситуација ми е совршено јасно дека дрога влегува од 
некаде, по некои канали. Но, само преку подобрена акција, 
проверки, кој влегува во КПУ, можеме да направиме овој про-
блем во "Идризово" да се намали. Сега имаме проект, сите вле-
гувања во него да бидат евидентирани, проверени, но ако се 
знае дека "Идризово" лежи на површина од повеќе од 100 хектари, 
значи дека колку и да има јака чуварска служба, сепак би мо-
жело дрогата да се внесе во затворот. Но, ако има про фе сио-
нални извршувања на задачите, ќе дојдеме во ситуација на по-
добрување на состојбата на овој план. 

          


