
 

 

Јакнење на пенитенцијарните капацитети за справување со 
радикализацијата во затворите во Западен Балкан 

 

Која е целта? 
 

Да се даде придонес кон регионалната безбедност преку справување со радикализацијата во затворите 
и дистанцирање на сторителите на дела од насилен екстремизам од насилството преку: 
► подигање на свеста за процесот на радикализацијата и насилниот екстремизам во затворите и 

поттикнување на културата за споделување информации и добри практики помеѓу пенитенцијарните 
и пробациските служби.  

► поддршка на практичарите за препознавање на знаците на радикализација и оспособување на 
службениците кои директно работат со овие лица со потребното знаење и алатки 

► олеснување и поттикнување на меѓуресорски партнерства за борба против радикализацијата во 
затворите и обезбедување соодветна пост-казнена поддршка за сторителите на дела на насилен 
екстремизам откако ќе биддат ослободени 

 

Кои се корисници на проектот? 

► Министерствата за правда на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово *, Црна Гора, Северна 

Македонија и Србија  

► Казнено-поправните установи и пробациските служби 

► Националните координативни тела за спречување и борба против насилниот екстремизам и 

тероризам 

► Други релевантни институции и агенции  

► Затворениците изложени на ризик, радикализираните лица и сторителите на дела на насилен 

екстремизам. 

► Општеството во целина 
 

Како ќе функционира проектот?  

Проектот нуди форум за споделување на знаења, искуства и научени лекции меѓу Корисниците за 

справување со насилниот екстремизам и радикализација во затворите. Тој има за цел да помогне во 

стандардизацијата на приодите во Западен Балкан и утврдување на минималните стандарди и 

унифицирани методологии за борба против насилниот екстремизам и радикализацијата во затворите 

во регионот. Соите постапки ги координира со надлежните органи (затвори и пробациски служби) и 

локалните координативни тела за спречување и борба против насилниот екстремизам и тероризмот. 

 

Кои се нашите очекувања? 

► Да се зајакне примената на алатките и механизмите од страна на практичарите во насока на 

справување со радикализацијата во затворите, следејќи ги добрите практики идентификувани во 

регионот и Европа; 



 

 

Советот на Европа е водечка организација за 
човекови права на континентот. Таа брои 47 
држави членки, вклучувајќи ги сите држави членки 
на Европската унија. Сите земји членки на Советот 
на Европа ја потпишале Европската конвенција за 
човекови права, која претставува меѓународен 
договор за заштита на човековите права, 
демократијата и владеењето на правото. 
Европскиот суд за човекови права ја следи 
примената на оваа конвенцијата од страна на 
земјите членки. 
www.coe.int  
 

 

Земјите членки на Европската Унија одлучија да ги 
поврзат своите знаења, ресурси и судбини. Заедно 
тие изградија зона на стабилност, демократија и 
одржлив развој, истовремено одржувајќи ја 
културната разновидност, толеранцијата и 
индивидуалните слободи. Европската Унија се 
залага за споделување на своите постигнувања и 
вредности со држави и народи и надвор од 
нејзините граници. 
 
www.europa.eu  

 

 
* Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за 

безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност. 

 

► Да се подобрат капацитетите на практичарите вклучени во идентификацијата и борбата против 

радикализацијата во затворите;  

► Затворските управи и вработените во затворите во Србија и во Косово да бидат  во состојба да ја 

идентификуваат, проценат и да се справат со радикализацијата во нивната секојдневна работа преку 

систематска примена на ново развиените методологии и алатки.  

Колкав е буџетот на проектот? 

► Вкупниот буџет на Проектот е 2.000.000 ЕУР 

► Буџетот наменет за целокупната програма на Хоризонталниот инструмент изнесува околу 41 милион евра 

(85% од Европската унија, 15% од Советот на Европа) 
 

Како до повеќе информации? 

► Веб-страницата на Одделението на кривично-правна соработка:   https://www.coe.int/en/web/criminal-law-coop    

► Веб-страницата на Хоризонталниот инструмент:   https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home    

► Марија Симиќ, лице за односи со јавноста на Хоризонталниот инструмент, Marija.SIMIC@coe.int  , +381 63 

601 337 

Бесник Бака, лице за односи со јавноста на Хоризонталниот инструмент, Besnik.Baka@coe.int , +355 69 217 

8430 
 

 Нешто околу Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција II 

“Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција 2019-2022“ е заедничка иницијатива на 

Европската Унија и Советот на Европа и им овозможува на своите партнери да ги остварат 

планираните реформски агенди во областа на  човековите права, владеење на правото и 

демократијата, и да се усогласат со европските стандарди, и каде што е можно, и во рамките на 

процесот на проширувањето на ЕУ.  Оваа тригодишна програма се состои од проекти во Албанија, 

Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, Турција и Косово*, кои ги спроведува 

Советот на Европа од мај, 2019 година. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Овој леток е изработен со финансиска поддршка од Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може 
да се смета дека гледиштата искажани во истиот го одразуваат мислењето на било која од двете организации. 
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