
Согласно член 16 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на 
Република Македонија, бр. 52/2010, 135/11 и 55/2016), Собранието на основачите на 
МАКЕДОНСКОТО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје, на ден 31.05.2017 година, ја донесе 
следнава  

 
 

П Р О Г Р А М А    З А    Р А Б О Т А  
 

на МАКЕДОНСКО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје 
за 2018 година 

 
 

1. Мисијата на МАКЕДОНСКОТО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје е: да организира 
научни и стручни расправи, советувања, семинари и тркалезни маси, кои имаат за цел 
да придонесат кон развојот и унапредувањето на пенолошката научна мисла и да 
извршува проектни, координативни, административно-стручни, помошни и на нив 
слични работи од заеднички интерес за остварување на целите на Друштвото. 
 

2. Визијата на МАКЕДОНСКОТО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје е: да стане една од 
водечките организации која спроведува сеопфатни истражувања чија цел е 
унапредување на теоријата и развој на стандардите на истражувачката пракса во 
пенологијата и другите општествени науки и развој на концептот на ресоцијализација на 
осудените лица, со цел да се изгради општество кое на сторителите на кривични дела и 
прекршоци им дава права и можности за реинтеграција во општеството.  
 
Стратешки цели на Друштвото се: 
 

- Развој на концептот на ресоцијализација на осудените лица, со цел да се изгради 
општество кое на сторителите на кривични дела и прекршоци им дава права и 
можности за реинтеграција во општеството. 

- Активно учество и апликација на научно истражувачки проекти во државата и 
странство  

- Мониторинг над системот за извршување на санкциите и негово функционирање 
во практиката;  

- Опсервирање на посебните ранливи категории на лица под режим на санкции во 
казненото, прекршочното и извршното казнено право; 

- Анализа, евалуација и унапредување на легислативната рамка на системот на 
извршување на санкциите; 

- Сообразување со методологијата и насоките на европските стандарди и правила 
за извршување на санкциите; 

- Развој и унапредување на соработката со други здруженија на граѓани во земјата 
и во странство, како и соработка со домашни државни институции, правосудни 
органи и меѓународни организации и институции; 



 
- Континуирана едукација за современите проблеми од областа на 

пенитенцијарното право;  
- Издавање периодична публикација и по потреба, разни други видови на 

списанија и брошури; 
- Унапредување на методологијата и добрите практики во спроведувањето 

евалуациските истражувања и студии во различни општествени области.    
 
МАКЕДОНСКОТО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје во 2018 година ќе ги реализира 

следниве активности: 
 

1. Донесување на Финансиски план за 2018 година; 
2. Изработка на Стратегиски план за истражувачка и застапувачка дејност во 

релевантните области на дејствување на Друштвото за периодот 2017-2020 
година  

3. Формирање мрежа на соработници и истражувачки тимови; 
4. Соработка со слични организации од земјава и од странство и 
5. Насочување на активностите на следните приоритетни подрачја:  

v Положбата на осудените и притворените лица (вклучително ранливи 
категории: зависници од дроги и медикаменти, лица со душевни 
пречки итн).  

v Анализа на состојбата на казненопоправните установи: Пренатрупаност 
на КПУ и начини за надминување / Условен отпуст / Алтернативни 
мерки.  

v Положбата на жени сторители на кривични дела.  
v Пробација.  
v Затворски менаџмент и администрација.  
v Корупција во пенитенцијарните установи.  
v Законодавство / ЗИС / Судии за извршување на санкции.  
v Извршување на долготрајни казни и доживотна казна затвор.  
v Постпенална помош.  

 
 

Д-р Елена Мујоска Трпевска 
Претседател 
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