
Справување со радикализацијата во затворите и борба против насилниот 

екстремизам во Западен Балкан со поддршка од ЕУ и Советот на Европа 

САРАЕВО, 22 ОКТОМВРИ 2019 година 

Зголемениот број строители на дела на насилен екстремизам, вклучително и странските 
терористички борци во затворите на Западен Балкан повикува на преиспитување на постојните 
мерки и заеднички пристапи за справување со оваа категорија затвореници, заклучија 
учесниците на конференцијата „Олеснување на регионалната соработка за решавање на 
радикализацијата во затвори и поддршка на властите во надминување на главните предизвици 
на пенитенцијарните системи во регионот на Западен Балкан“, што се одржа денес во Сараево. 

Регионалната конференција, на која се собраа повеќе од 80 затворски практичари, пробациски 
службеници и претставници од областа на борбата против насилниот екстремизам од Албанија, 
Босна и Херцеговина, Косово *, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, го означи почетокот 
на проектот, насловен „Јакнење на пенитенцијарните капацитети за справување со 
радикализацијата во затворите на Западен Балкан“. Неговата главна цел е да придонесе за 
подобрување на регионалната безбедност преку справување со радикализацијата во затворите 
и дистанцирање на екстремистичките затвореници од насилство. 

 

Јосип Грубеша, министерот за правда на Босна и Херцеговина истакна дека 
комплексноста на ова прашање бара регионална соработка и размена на добри практики со 
цел да се одржи функционалното владеење на правото при справување со овој вид 
строители. Со своите институционални и законодавни реформи, Босна и Херцеговина веќе 
ја покажа својата посветеност кон активна борба против секаков вид тероризам и 
радикализација. Сепак, треба да се посвети посебно внимание на тесната координација на 
активностите на сите нивоа во Босна и Херцеговина, како и на развојот на меѓународната 
соработка во борбата против тероризмот и радикализацијата, особено со земјите-членки 
на ЕУ, САД и земјите од регионот, заклучи министерот Грубеша. 

Проектот Јакнење на пенитенцијарните капацитети за справување со радикализацијата во 
затворите во Западен Балкан е финансиран од Европската унија и Советот на Европа во износ 
од 2 милиони евра и ќе трае до мај 2022 година. 

Проектот директно ќе ја поддржува имплементацијата на Заедничкиот акционен план за 
борба против тероризмот за Западен Балкан, потпишан во Тирана во октомври 2018 година. 
Планот ја содржи потреба од спроведување на ефективни мерки за решавање на 
радикализацијата во затворите, вклучително и во областите на превенција, дистанцирање, 



рехабилитација, реинтеграција, како и управување и следење на поддршката на лицата 
осудени за тероризам кои се ослободени од затвор и другите ослободени осудени лица кои 
можеби биле радикализирани во затворот, рече Филип Де Цеунинк, регионален советник 
за борба против тероризмот на ЕУ од делегацијата на ЕУ во Сараево. Треба соодветно 
да се обезбеди обука на чинителите, како што се припадниците на секторот за 
обезбедување, за спроведување на законот, затворскиот персонал и пробациски службеници, 
заклучи тој. 

Џанлука Еспосито, раководител на Одделот за акција против криминалот на Советот 
на Европа, изјави дека акцијата е насочена кон иницирање ефикасна и одржлива соработка 
меѓу затворските и пробациските служби низ целиот регион. Задолжителна е силна 
координација. Улогата на механизмите за координација во борбата против насилниот 
екстремизам е од суштинско значење, бидејќи тие имаат континуиран надзор над сите 
активности поврзани со борбата против екстремизмот - спроведени на ниво на Корисник, 
рече Еспозито. 

Проектот се спроведува во рамките на Хоризонталниот инструмент 2019-2022, финансиран од 
Европската унија и Советот на Европа. 

 


