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Проф. Д-р Владимир Ортаковски 

Факултет за безбедност - Скопје                          УДК: 341.23 

 

 

ОСНОВНИТЕ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДРЖАВАТА
*
 

 

Апстракт 

 

 Основните права на државите се оние кои ги стекнуваат ipso jure од моментот 

кога ќе се појават во меѓународната заедница, без потреба да бидат посебно 

признавани. На  основните права им одговараат, како нивен корелат, основните 

должности на државите. 

 Иако не постои единствена класификација на основните права и должности на 

давата, во основа на доктринарните сфаќања се наоѓаат: а) правото на сувереност и 

независност на државите; б) правото на еднаквост; в) правото на сообраќај во 

поширока смисла, подоцна супституирано со обврската на државите да соработуваат 

согласно Повелбата на ОН; г) правото на почитување на државите; д) правото на 

самоодбрана. Со Повелбата на ОН се определени основните должности на државите: ѓ) 

обврската да се воздржат од закана или употреба на сила во меѓународните односи; е) 

обврската за решавање на меѓународните спорови со мирни средства; ж) обврска да не 

интервенираат во внатрешните и надворешните работи на друга држава; з) обврска за 

совесно исполнување на обврските согласно Повелбата на ОН.  
 

Клучни зборови: право, сувереност, независност, држави, должности 

 

1. Вовед 

 

 Идејата за основните права потекнува од природноправната школа во 17-тиот и 

18-тиот век, чиј најпознат претставник е Емерих де Вател (Emerich de Vattel) 
1
.Според 

него, сите народи ја сочинуваат „универзалната човечка заедница“, за која важат 

правилата дека секој народ мора: а) „да придонесе за среќата и усовршувањето на 

другиот“; б) „да поседува слобода дадена од природата“.  

 На конференцијата во Сан Франциско во 1945 година, при донесувањето на 

Повелбата на ООН, неколку држави (Мексико, Холандија и други) предложија кон 

истата да се додаде декларација за основните права и должности на државите. Во врска 

со тоа, Комисијата за меѓународно право поднесе во 1949 година до Генералното 

собрание на ОН Нацрт декларација за основните права и должности на државата. 

Истиот е прифатен од Генералното собрание на ОН како раководно упатство за 

државите во нивното меѓународно комуницирање, но самата декларација не е 

донесена. Различните интереси на државите, а особено отпорот на големите сили, се 

основните причини зошто сè уште не е кодификувана областа на основните права и 

должности на државите.  

 

 

                                                            
* Изворен научен труд 
1Емерих де Вател (Emerich de Vattel) (1714-1767 година) е швајцарски правен експерт, филозоф и 

дипломат. Негово најпознато дело Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct 

and to the Affairs of Nations and of Sovereigns е издадено во 1758 година (преведено на англискиво 1760 

година), по што станува славен и е назначен за советник во судот на Кралот Августус III Саксонски. 
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2. Право на сувереност и независност на државите  

 

Концептот на суверенитет, како врховна власт врз државната територија и врз 

населението, независна од која било друга власт, се создавал во подолг историски 

процес. Тој е израз на победата на сфаќањето дека највисоката власт (suprema potestas) 

се наоѓа во државата, наспроти гледањето на средновековниот поредок за врховната 

власт на католичката црква и папата.  

Познатиот француски правник, политичар и филозоф Жан Боден (Jean Bodin) се 

смета за главен носител на теоријата на суверенитетот
2
. Во своето најпознато дело 

„Шест книги за Републиката“, објавено во 1576 година, тој го дефинира суверенитетот 

како највисока власт на државата врз поданиците која е неограничена со закони. Но тој 

го ограничува суверенитетот со „божанското и природното право“, истакнувајќи дека 

„суверениот Владетел му одговара само на Господ“.  

Дел од доктрината во 18-тиот и 19-тиот век ја развива тезата за неограничен или 

апсолутен суверенитет, со која големите колонијални сили ја оправдувале политиката 

на завојување и својата „цивилизаторска“ мисија. Секако дека таквата теорија е 

неспоива со идејата за организирана меѓународна заедница и е демантирана во 

практиката. Современото гледање е дека суверенитетот на државите е ограничен само 

со оние меѓународни правни норми со кои тие доброволно се обврзале и со 

меѓународните императивни норми “ius cogens”
3
.  

Во советодавното мислење на Постојаниот суд за меѓународна правда во врска 

со предлогот да се создаде слободна трговско-царинска унија меѓу Германија и 

Австрија, на 5 септември 1931 година, сувереноста на државата е дефинирана како 

највисока власт, неразделна од поимот на нејзината независност. Австрија би ја 

изгубила својата независност „доколку нејзината суверена волја би била потчинета на 

волјата на друга сила или на посебна група на сили“. Но од друга страна, истакнато е 

дека „целосната и апсолутна сувереност која не би била ограничена со ниедна 

договорна обврска е невозможна и практично непозната“
4
. Во Случајот на азил во 1950 

година, Меѓународниот суд на правдата експлицитно наведува дека „ограничувањето 

на територијалниот суверенитет не може да биде признато сè додека не е воспоставена 

правна основа во секој посебен случај“
5
.Во Случајот Никарагва во 1986 година, 

Меѓународниот суд на правдата наведе дека „во меѓународното право нема правила 

поинакви од оние што можат да бидат прифатени од државата, со договор или на друг 

начин, каде што нивото на вооружување на суверена држава може да биде ограничено, 

и ова начело е важечко за сите држави без исклучок“
6
.Оттука, суверенитетот на 

државите е правило, а секое конкретно ограничување на суверенитетот е засновано би-

ло на договор било на обичајно правило.  

Идејата за ограничен суверенитет, или за крај на суверенитетот, се појавила во 

два периоди во 20-тиот век. Меѓу двете светски војни нацистичката идеологија имала 

за цел со неа да ја оправда својата политика на експанзија и на неограничена 

интервенција. После Втората светска војна, од страна на Советскиот Сојуз 

суверенитетот бил толкуван во контекст на класната борба, односно дека во односите 

                                                            
2Жан Боден (Jean Bodin) (1530-1596 година) беше член на Парламентот на Париз и професор по право во 

Тулуз. Тој напишал повеќе книги за историјата, економијата, политиката, природната филозофија и 

религијата. 
3Види пошироко за правото на сувереност во: Смиља Аврамов, Миленко Креќа, Меѓународно јавно 

право, Службени гласник, Београд, 2009, стр.96-100.  
4Наведено според: P.C.I.J.: Ser. A/B, No.41, p.46, 57, 77. 
5Види во: I.C.J.: Reports, 1950, p.274, 275. 
6Види во: ICJ Reports, 1986, p. 14, 135; 76 ILR, p. 349, 469. 
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меѓу социјалистичките земји тој е ограничен „со повисоките интереси на 

социјалистичката заедница како целина“. Со теоријата на „ограничен суверенитет“ се 

оправдувала советската оружена интервенција во Чехословачка во 1968 година, во 

Авганистан во 1979 година и тн.  

 Квалитативниот вид на суверенитетот како правна категорија се изразува 

преку слободата на државите во рамките на општото меѓународно право да ги 

уредуваат своите односи. Квантитативниот вид на сувереноста на државите се 

однесува на правото на самоодбрана, трајниот суверенитет врз природните богатства, 

правото на склучување на меѓународни договори, активно и пасивно право на 

посланство и тн.  

 Во Повелбата на ОН се наведува дека „Организацијата е заснована врз начелото 

на суверена еднаквост на сите нејзини членки“ (член 2 точка 1). Поврзани со тоа се 

забраната за мешање во прашањата од внатрешна надлежност на државите (член 2 

точка 7) и забраната за интервенција. Има различни гледања за тоа што претставува 

содржина на внатрешните работи на државата, а европските колонијални сили повеќе 

пати го искажале ставот дека акциите на ООН во врска со нивните колонии биле 

спротивни на меѓународното прaво. Сепак, тоа не ги спречило ОН повеќе пати да 

преземаат акции во врска со состојбите во колониите
7
.  

Но, за да ја оствари својата основна цел за одржување на меѓународниот мир и 

безбедноста, Повелбата, во согласност со својата Глава VII, внесува значајни ограничу-

вања на сувереноста на државите. Имено, сите држави членки на ОН се обврзани „да 

стават на располагање на Советот за безбедност... оружени сили, помош и олеснувања, 

вклучително и право на премин, неопходни за одржување на меѓународниот мир и 

безбедноста“ (член 43 од Повелбата на ОН).  

 

3. Право на еднаквост 

 

 Правото на еднаквост е директно поврзано со правото на сувереност и 

претставува еден негов вид. Се однесува на еднаквоста на државите во нивните 

меѓународно-правни права и обврски. Независно од нивната големина или моќ, 

државите имаат исти правни капацитети и функции. Доктрината за правна еднаквост 

на државите ги вклучува признатите права и должности кои се однесуваат на сите 

држави.  

Во Декларацијата за принципите на меѓународното право од 1970 година
8
 се на-

ведува дека сите држави уживаат суверена еднаквост. Тие имаат еднакви права и 

должности и претставуваат еднакви членови на меѓународната заедница, независно од 

нивните разлики во економска, социјална, политичка или друга смисла. Во 

Декларацијата се поместени следните елементи на суверената еднаквост:  

       (а) државите се правно еднакви;  

       (б) секоја држава ужива неотуѓиви права својствени за полн суверенитет;  

       (в) секоја држава има должност да ја почитува правната личност на другите 

држави;  

       (г) територијалниот интегритет и политичката независност на државата се 

неповредливи; 

                                                            
7Види во: R. Higgins, The Development of International Law Through the Political Organs of the United 

Nations, Oxford, 1963, p. 58–130; M. Rajan, United Nations and Domestic Jurisdiction, 2nd edn, London, 1961. 
8Декларацијата за принципите на меѓународното право во врска со пријателските односи и соработката 

меѓу државите во согласност со Повелбата на ОН едонесена како Анекс на Резолуцијата 2625 (XXV) на 

Генералното собрание на ОН на 24 октомври 1970 година. Види во: Tim Hillier, Sourcebook on Public 

International Law, Cavendish Publishing Limited, London, 1998, p.529-535.  



10 

 

      (д)  секоја држава има право слободно да го избира и развива својот политички, 

социален, економски и културен поредок;  

      (ѓ) секоја држава е должна да ги исполнува целосно и добронамерно своите 

меѓународни должности и да живее во мир со останатите држави
9
.  

Еднаквоста на државите се изразува во нивната еднаква положба како странки 

во спорови пред меѓународните судови, преку правото на државата само со изречна 

согласност да биде врзана со меѓународни договорни обврски, како и дека договорот 

не може да биде менуван без нејзина согласност. Во правото на реките еднаквоста на 

државите се изразува преку правото на секоја држава на слободна пловидба на 

меѓународните реки. Во правото на морето и во вселенското право еднаквоста на 

државите ја изразуваат институтите res communis и заедничко наследство на 

човештвото. Еднаквоста на државите видливо доаѓа до израз и со тоа што на 

меѓународните конференции, во Генералното собрание на ОН, како и во пленарните 

органи на другите меѓународни организации секоја држава членка е застапена со еден 

глас, независно од нејзината моќ и големина.  

Поимот на еднаквост државите го прифаќаат во смисла на еднаквост на 

правната личност и капацитет. Меѓутоа, не би можело да се зборува за еднаквост на 

државите во создавањето на правото. Поголемите држави имаат поголемо влијание во 

меѓународната заедница, нивните интереси се поизразени, а нивната моќ е 

поефективна. За разлика од Генералното собрание на ОН, каде се применува правилото 

„една држава – еден глас“, во Советот за безбедност на ОН петте големи сили 

постојани членки на овој орган (САД, Руската Федерација, Британија, Франција и 

Кина) имаат право на вето. На тој начин, Повелбата на ОН, водејќи сметка за реалната 

констелација на силите во меѓународната заедница, им доверила на големите сили 

посебни задачи и одговорност во одржувањето на светскиот мир и соодветно на тоа 

тие имаат повластена положба и исклучителни права.  

 

4. Право на почитување на државите  

 

Државата како правна личност има право да бидат почитувани нејзиното 

достоинство во, државните обележја, уставот, внатрешното законодавство, државната 

валута.  

 Почитувањето на достоинството на државата се изразува преку 

неприкосновеноста на шефот на државата и дипломатските претставништва во 

странство, преку тоа што им се дава почест на знамето, грбот и другите државни 

симболи. Почитувањето кон државите се искажува и преку церемонијалот предвиден 

при одржување на официјални состаноци, според рангот на дипломатските 

претставници и т.н. Овој церемонијал се применува согласно правилата на куртоазија, 

а не според правните правила
10

.   

 Тргнувајќи од обврската на државата на својата територија да ги санкционира 

делата што му штетат на угледот на другите држави, Република Македонија во членот 

181 од Кривичниот законик предвидува дека оној што „со намера за исмејување јавно 

ќе ги изложи на подбив странска држава, нејзиното знаме, грб или химна или шеф на 

странска држава или дипломатски претставник на странска држава во Република 

Македонија, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години“ 
11

 

                                                            
9Види во: D. P. O‟Connell, International Law, 2nd edn, London, 1970, vol. II, p. 322–4. 
10Види во: Смиља Аврамов, Миленко Креќа, Меѓународно јавно право, Службени гласник, Београд, 

2009, стр.102. 
11Види во: Кривичен закон (пречистен текст), Сл. Весник на Р. Македонија бр.19 од 30.03.2004 година, 

превземено од www.pravo.org.mk.  

http://www.pravo.org.mk/
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5. Право на самоодбрана 

 

 Во членот 51 од Повелбата на ОН се наведува дека „ништо во оваа Повелба не 

го намалува вроденото право на индивидуална или колективна самоодбрана во случај 

на оружен напад против член на Обединетите нации, додека Советот за безбедност не 

ги преземе потребните мерки за зачувување на меѓународниот мир и безбедност“. Во 

системот на колективна безбедност на ОН правото на самоодбрана е еден од 

исклучоците од забраната за употреба на сила, а ова право ја оправдува употребата на 

сила под определени услови. За практикување на правото на самоодбрана релевантни 

се следните услови.  

 (а) Правото на самоодбрана е условено со постоење на оружен напад, 

агресија, односно на противправен акт. Тоа не ја вклучува легалноста на т.н. 

превентивна или претпоставена самоодбрана. Постојат многу примери кога една 

држава преземала превентивна оружена акција поради наводни подготовки или 

однесување на другата страна кои покажувале намера за напад. На пример, Германија 

ја извршила инвазијата врз Норвешка во 1941 година, наводно како акт на 

„самоодбрана“, за да го спречи искрцувањето на сојузничките сили во таа земја. И во 

многу други случаи државите се повикувале на правото на самоодбрана кога преземале 

офанзивни оружени акции, како на пример Израел во војната што ја водеше против 

Египет, Сирија и Јордан во 1967 година 
12

. Израел го бомбардираше во 1981 година 

нуклеарниот реактор во Ирак, повикувајќи се на претпоставена самоодбрана. САД 

бомбардираа цели на територијата на Либија во 1986 година со образложение дека се 

работи за „превентивна акција против терористички инсталации“.  

 Ваквото екстензивно толкување на правото на самоодбрана има за цел да ги 

диригира правилата што забрануваат еднострана употреба на сила во односите меѓу 

државите. Во системот на Повелбата на ОН правото на самоодбрана е формулирано 

како дефанзивно право.  

 (б) Правото на самоодбрана е привремено право, преодна мерка на заштита 

додека не почне да дејствува механизмот на ОН. Во фактичка смисла правото на сам-

оодбрана престанува кога државата која го применува го одбила нападот на другата 

држава, при што постои целосна аналогија со правото на нужна одбрана во кривичното 

право. Но во практиката, државите често практикуваат т.н. продолжена самоодбрана за 

да ги уништат воените и други капацитети на напаѓачот.  

 Во правна смисла правото на самоодбрана е привремено и престанува со 

активирањето на системот на колективна безбедност на ОН. Ова произлегува од членот 

24 на Повелбата на ОН кој му ја доверува главната одговорност за зачувување на 

мирот на Советот за безбедност, од членот 39 кој го овластува Советот за безбедност 

да констатира дали постои закана за мирот, кршење на мирот или акт на агресија, како 

и од Главата VII на Повелбата која му го доверува на Советот за безбедност 

исклучивото право за примена на принудни мерки.  

 Меѓутоа, доколку Советот за безбедност, поради употреба на вето од страна на 

некоја од постојаните членки, или од било кои други причини не е во состојба да 

одговори на својата обврска и да преземе ефикасни мерки со цел за заштита на жртвата 

на нападот, мерките на самоодбрана што ги презема нападнатата држава го губат 

                                                            
12На 5 јуни 1967 година Израел ги нападна Египет, Сирија и Јордан, со воздухопловни удари врз нивните 

аеродроми и други воени цели. Во 6-дневната молневита војна ги порази соседните арапски држави, ок-

упирајќи ги Синајскиот Полуостров (Египет), Западниот Брег (Јордан) и Голанската Висорамнина 

(Сирија). Само во првите три дена од војната Израел уништи 416 авиони на арапските земји, од кои 393 

пред да полетаат. Види поопширно во: Владимир Ортаковски, Блискоисточниот конфликт и 

палестинското прашање, Скопје, 1988, стр.149-156.  
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привременото обележје и се претвораат во мерки на самозаштита на државата со цел за 

одбрана на нејзиниот суверенитет.  

 (в) Самоодбраната мора да биде пропорционална на оружениот напад и на 

постојната опасност. Таа не е неограничена, туку се однесува на заштита на 

загрозените права на државата. Во практиката не е лесно пропорционалноста да се 

определи, така што во секој конкретен случај се проценува нејзината функционалност 

во одбрана на територијалниот интегритет. Во пресудата во случајот Никарагва во 

1986 година, Меѓународниот суд на правдата се впушти во испитување на условите за 

пропорционалност кои се својствени на правото на самоодбрана. Тој наведе дека 

оружените активности на САД против Никарагва (минирање и напади врз нафтените 

постројки, пристаништата и другите објекти) не се пропорционални со воената помош 

што Никарагва им ја давала на востаниците во Салвадор
13

.  

 (г) Обврската на членката на ОН која го применува правото на самоодбрана за 

тоа „веднаш да го извести Советот за безбедност“ произлегува од членот 51 од 

Повелбата, за да таквото постапување не ги „доведе во прашање овластувањата и 

надлежноста на Советот за безбедност, според оваа Повелба, да преземе во секое време 

акција што ја смета за неопходна за одржување или воспоставување на меѓународниот 

мир и безбедноста“
14

. Таквото известување, покрај основниот начин да биде 

адресирано до Советот за безбедност може да биде и во форма на декларација упатена 

до меѓународната заедница.   

НАТО и Варшавскиот договор беа формирани по Втората светска војна 

повикувајќи се на правото на колективна самоодбрана од членот 51 на Повелбата на 

ОН. Во членот 5 од НАТО договорот е наведено дека нападот врз една членка се смета 

за напад врз сите. Од своја страна, Меѓународниот суд на правдата во случајот 

Никарагва во 1986 година нагласи дека правото на колективна самоодбрана е обичајно 

правно правило, чие практикување зависи од претходна објава на државата дека е 

жртва на оружен напад и од нејзино барање за помош 
15

. 

 

 

6. Обврска на државите да се воздржат од закана или употреба на сила во 

меѓународните односи  

 

 Правилата со кои се регулира употребата на сила, заедно со принципите на 

територијалниот суверенитет, независноста и еднаквоста на државите заземаат едно од 

централните места во меѓународното право
16

.  

Во класичното меѓународно право беше допуштена употребата на сила во 

меѓусебните односи на државите. Сè до основањето на Друштвото на народите по 

Првата светска војна, државите имаа дискреционо право да водат војна во решавањето 

на меѓусебните спорови. Пактот на Друштвото на народите го ограничи правото на 

државите неконтролирано да прибегнуваат кон закана со сила и употреба на сила. Во 

членот 11 на Пактот беше поместена одредба дека војната или заканата со војна кои се 

однесуваат на некоја членка на Друштвото се во надлежност на Друштвото на 

                                                            
13Види во: Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, 

para. 237. 
14Види во: D. Grieg, „Self-Defence and the Security Council: What Does Article 51 Require?‟,40 ICLQ, 1991, 

p. 366. 
15Види во: ICJ Reports, 1986, p. 14, 103–5; 76 ILR, p. 349, 437. 
16Види во: Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 4th edn, Cambridge, 2005; C. Gray,International 

Law and the Use of Force, 2nd edn, Oxford, 2004; S. Neff, War and the Lawof Nations: A General History, 

Cambridge, 2005; M. Byers, War Law, London, 2005; D. Kennedy, Of Law and War, Princeton,2006; T. M. 

Franck, Recourse to Force, Cambridge, 2002. 
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народите кое има обврска да преземе соодветни мерки за одржување на мирот. 

Државите имаа обврска секој меѓусебен спор да го дадат на арбитража, судско 

решавање или разгледување од Советот на Друштвото на народите. Но, доколку 

настојувањата за мирно решавање на спорот не беа успешни, по истекот на три месеци 

од арбитражната или судската одлука или едногласниот извештај на Советот на 

Друштвото на народите, државите можеа да употребат сила
17

. Значи, Друштвото на 

народите не ја забрани војната или употребата на сила, туку воспостави процедура со 

која истата ја ограничи.  

Бријан-Келоговиот Пакт (Briand-Kellog Pact) од 1928 година претставуваше 

обид да се пополнат празнините на Пактот на Друштвото на народите и да се постигне 

апсолутна забрана на војната во меѓународното право
18

. Со него државите членки ја 

осудија употребата на војна „за решавање на меѓународни спорови и се откажаа од 

војната како инструмент на националната политика во нивните меѓусебни односи“ 

(член 1 од Пактот). Оваа обврска од Бријан-Келоговиот Пакт важеше за неговите 63 

држави членки. Таа не се однесуваше на сите видови употреба на сила и немаше 

механизам што ќе обезбеди нејзина примена. Значи, овој Пакт не ја забрани апсолутно 

употребата на сила во меѓународните односи, но влијаеше за донесување на поголем 

број на билатерални и мултилатерални договори, со што е широко прифатено 

мислењето дека забраната за употреба на војна стана обичајно правно правило на 

општото меѓународно право и пред да се донесе Повелбата на ОН.  

 Во членот 2 (4) од Повелбата на ОН се наведува дека „сите членови во своите 

меѓународни односи се воздржуваат од закана со сила или употреба на сила против 

територијалниот интегритет или политичката независност на секоја држава, или од 

секој друг начин несогласен со целите на ОН“. Оваа одредба се смета за принцип на 

меѓународното обичајно право и како таква е обврзна за сите држави во меѓународната 

заедница
19

.  

 Согласно членот 2 (6) од Повелбата, „Организацијата обезбедува државите кои 

не се членки на ОН да постапуваат согласно овие начела колку што е потребно за 

одржување на меѓународниот мир и безбедноста“. На пример, со резолуцијата 757 

(1992) донесена според Главата VII од Повелбата беа наметнати широки санкции 

против СР Југославија (Србија и Црна Гора), кои беа обврзни за сите држави членки, 

но и за оние кои не беа членки на ООН (како што е Република Македонија, која тогаш 

не беше членка на ООН). Инаку, и многу други резолуции донесени од ОН се 

адресирани до „сите држави“. 

Повелбата на ОН наведува три исклучоци од правилото за забрана и употреба 

на сила: а) колективните мерки што согласно Главата VII од Повелбата ги презема 

Советот за безбедност на ОН; б) индивидуалната и колективната самоодбрана согласно 

членот 51 од Повелбата на ОН; в) мерките против непријателските држави во Втората 

светска војна согласно членот 107 од Повелбата на ОН. Се разбира, последниот 

исклучок е анахронизам во денешно време, кога практично сите држави се членки на 

ОН, за што е потребно да бидат „мирољубиви“ и да ги прифаќаат обврските содржани 

во Повелбата на ОН, а тоа значи дека по дефиниција не можат да бидат „непријателски 

држави“
20

. 

                                                            
17Види во: Brownlie, Use of Force, Chapter 4. 
18Види во: Brownlie, Use of Force, p. 74–92; Dinstein, War, Chapter 4; A. K. Skubiszewski, „The Use of Force 

by States‟ in Sørensen, Manual of Public International Law, p. 739, 742–4. 
19Види во: L. Henkin, R. C. Pugh, O. Schachter, H. Smit, International Law: Cases and Materials, 3rd edn, St 

Paul, 1993, p. 893. 
20Повелбата на ОН е потпишана во Сан Франциско на 26 јуни 1945 година, кога Втората светска војна на 

Далечниот Исток сè уште траеше.  
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Во Декларацијата за принципите на меѓународното право за пријателски односи 

и соработка меѓу државите од 1970 година се конкретизираат битните случаи за 

забрана на употреба или закана со сила. Прво, се наведува дека агресивната војна 

претставува злосторство против мирот за кое се одговара според меѓународното право. 

Второ, забранета е закана или употреба на сила за нарушување на постојните 

меѓународни граници или во решавањето на меѓународни спорови. Трето, државите 

имаат должност да се откажат од акти на репресалии кои вклучуваат употреба на сила. 

Четврто, државите не смеат да употребат сила со која ги лишуваат народите од правото 

на самоопределување и независност. Петто, забрането е државите да организираат, 

поттикнуваат, помагаат или учествуваат во граѓански немири или терористички акти 

во друга држава и да поттикнуваат формирање на оружени групи за влез на 

територијата на друга држава. Иако Декларацијата не е правно обврзен документ, таа е 

значајна како интерпретација на релевантни одредби на Повелбата на ОН
21

.  

Забраната за употреба на сила во односите меѓу државите претставува 

императивна норма jus cogens. Виенската Конвенција за договорно право од 1969 

година, во членот 52, утврдува дека „е ништовен секој договор чие склучување е 

постигнато со закана или употреба на сила со кршење на принципите на Повелбата на 

ОН“
22

.  

  

7. Обврска за решавање на меѓународните спорови со мирни средства  

 

Членот 2(3) од Повелбата на ОН ја утврдува обврската „сите членови да ги 

решаваат своите спорови на мирни начини, така што меѓународниот мир и безбедноста 

како и правдата да не бидат повредени“. Обврската за мирно решавање на споровите е 

поместена во Главата VI од Повелбата, каде што во членот 33(1) се наведува дека 

„страните во секој спор, чие траење може да ги загрози одржувањето на меѓународниот 

мир и безбедноста, треба да бараат решение пред сè по пат на преговори, анкетна 

комисија, посредување, мирење, судско решавање, примена на регионални установи 

или спогодби, или на други начини за мирно решавање по свој сопствен избор“.  

Значи, во рамките на когентната обврска за мирно решавање на сите спорови (а 

не само на оние што можат да го загрозат меѓународниот мир и безбедноста), на 

државите им е оставен изборот на начините за истата да ја остварат. Општата обврска 

да се решаваат споровите по мирен пат не создава хиерархија на начините за мирно 

решавање, но државите можат преку билатерални или мултилатерални договори да 

востановат таква хиерархија.  

Добар пример за мирно решавање на спор со користење на неколку начини и 

механизми претставува успешното решавање на граничниот спор меѓу Чад и Либија. 

Откако по избивањето на спорот во 1973 година следуваше подолг период на конфликт 

придружен со оружени непријателства, двете држави на 31 август 1989 година 

потпишаа Рамковна спогодба за мирољубиво решавање на територијалниот спор. 

Бидејќи во рокот од една година преговорите не доведоа до политичко решение за 

спорот, двете страни се согласија да го поднесат, со нотификација на Рамковната 

спогодба, на решавање пред Меѓународниот суд на правдата
23

. Судот донесе одлука на 

3 февруари 1994 година, прифаќајќи го аргументот на Чад дека границата меѓу двете 

                                                            
21Види во: R. Rosenstock, „The Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations‟, 

65 AJIL, 1971, p. 713. 
22Види во: W.M. Bothe, The Consequences of Prohibition of Use of Force, ZAORV, 1967, vol. 27, No.3, 

p.507-508. 
23Либија на 31 август 1990 година, а Чад на 3 септември 1990 година. Види во: Libya/Chad case, ICJ 

Reports, 1994, p. 6, 14; 100 ILR, p. 1, 13. 
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држави била дефинирана со Француско-либискиот договор од 10 август 1955 година
24

. 

Двете држави ја почитуваа одлуката на Меѓународниот суд, што вклучуваше спогодба 

за либиско повлекување од спорната територија, мониторинг од страна на 

набљудувачи на ООН, како и формирање заеднички тим на експерти за делимитирање 

на меѓусебната граница согласно одлуката на Судот. На крајот, по успешното 

решавање на спорот, Советот за безбедност одлучи да заврши мандатот на UNASOG 

(UN Aouzou Strip Observer Group) со резолуцијата 926 (1994) на 13 јуни 1994 година
25

.  

Обврската за мирно решавање на споровите се однесува на начините и 

средствата во решавањето на спорот. Декларацијата за принципите на меѓународното 

право за пријателски односи и соработка меѓу државите од 1970 година наведува дека 

државите ќе бараат „рано и праведно решавање на нивните меѓународни спорови со 

преговори, истрага, посредување, мирење, арбитража, судско решавање, користење на 

регионални агенции или аранжмани или други мирољубиви средства по нивен избор“. 

Инаку, не се работи за обврска на државите да ги решат сите спорови со другите 

држави, туку за нивна обврска во постапката на решавање да не применуваат сила или 

закана со сила додека да се изнајде решение. 

Во случај страните во спорот да не можат да дојдат до решение на еден од 

начините за мирно решавање, тие имаат обврска да продолжат да работат на решавање 

на спорот со други мирни средства за кои ќе се согласат. Покрај тоа, како и сите други 

држави, и тие имаат обврска да се воздржат од секој акт што може да ја влоши 

ситуацијата пред да се најде решение за конкретниот спор
26

. 

Страните во спорот, по правило, правните спорови треба да ги изнесат пред 

Меѓународниот суд на правдата, согласно одредбите на Статутот на Судот. Согласно 

Главата VI од Повелбата, Советот за безбедност на ОН може во секоја од фазите да им 

препорача на страните соодветни постапки и методи, а доколку смета дека спорот 

може да го загрози одржувањето на меѓународниот мир и безбедноста, тој може да 

одлучи да донесе препораки за решавање на спорот.  

 

8. Обврска да не интервенираат во внатрешните и надворешните работи на друга 

држава  

 

 Во ситуација на често војување, во меѓународните билатерални и 

мултилатерални договори повремено се предвидуваше забрана на интервенција
27

. Но 

тоа се однесуваше на поединечни случаи, во ситуација на голем број интервенции, 

особено во време на големи општествени промени и револуции
28

.  

 Принципот на неинтервенција е дел од обичајното меѓународно право и е 

заснован на концептот за почитување на територијалниот суверенитет на државите
29

. 

Забранета е интервенција во работите за кои државите одлучуваат слободно, согласно 

принципот на државен суверенитет.  

                                                            
24Види во: ICJ Reports, 1994, p. 40; 100 ILR, p. 39. 
25Види во: Report of the UN Secretary-General, S/1994/672, 6 June 1994, 100 ILR, p. 111, 114. 
261982 Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes, General Assembly resolution 

37/590, paras 3 and 4. 
27Со договорот од Либек во 1692 година германскиот цар и Данска заемно се откажаа од интервенција; 

со Пиринејскиот договор од 1659 година Франција се обврза да не интервенира во Португалија. 
28За интервенцијата види пошироко во: Gray, Use of Force, chapter 3; T. Farer, „The Regulation of Foreign 

Armed Intervention in Civil Armed Conflict‟, 142 HR, 1974 II, p. 291 и J. E. S. Fawcett, „Intervention in 

International Law‟, 103 HR, 1961 II, p. 347. 
29Види во: Corfu Channel case, ICJ Reports, 1949, p. 4, 35; 16 AD, p. 155, 167 и Nicaragua case, ICJ Reports, 

1986, p. 14, 106; 76 ILR, p. 349, 440. 
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 Монровата доктрина претставува специфичен израз на почетоците на развојот 

на правилото на неинтервенција. Американскиот претседател Џејмс Монро (James 

Monroe) во 1823 година истакна дека САД нема да се мешаат во работите на 

европските држави, но нема да дозволат новите држави на американскиот континент 

да бидат предмет на интервенција на европските држави
30

. Драговата доктрина е 

следен пример за третирање на неинтервенцијата во меѓународното право. 

Аргентинскиот министер за надворешни работи Луис Мариа Драго (Luis Maria Drago) 

во 1902 година упати меморандум до владата на САД во кој истакнува дека ниедна 

странска држава, вклучително и САД, не можат да употребат сила против некоја 

американска држава со цел за изнудување наплата на своите финансиски побарувања
31

.   

 Во 1933 година САД и Советскиот Сојуз склучија спогодба со која се обврзаа 

дека  ќе се воздржат од мешање во внатрешните работи на кој било начин. Во 1942 

година Советскиот Сојуз и Британија склучија Договор за заемна соработка со кој се 

обврзаа на „неинтервенција во внатрешните работи на други држави“
32

.  

 Повелбата на ОН не ја регулира директно неинтервенцијата. Членот 2(4) ја 

забранува „заканата со сила и употребата на сила против територијалниот интегритет 

или политичката независност на секоја држава“. Членот 2 од Повелбата, кој зборува за 

начелата на ОН, со своите делови 2(7) за немешање во работите од внатрешна 

надлежност на државата и 2(1) за начелото на суверена еднаквост на државите, го 

создава нормативниот простор за забрана на интервенција во внатрешните работи на 

државите како самостојна институција на меѓународното право.  

 Со Декларацијата за начелата на меѓународното право за пријателски односи и 

соработка меѓу државите од 1970 година се прави натамошна концептуализација на 

начелото на неинтервенција. Во неа се наведува дека „ниедна држава или група држави 

нема право да интервенира, непосредно или посредно, од која било причина, во 

внатрешните работи на некоја друга држава“. Со забраната и на „секој друг вид на 

мешање и на секоја закана“ насочена против друга држава, Декларацијата утврдува 

дека забраната на интервенција не се однесува само на оружената, туку на сите видови 

интервенција.  

 Во практиката има повеќе примери на различни видови на интервенција 

(оружена, економска, пропагандна и др.), од страна на моќните држави, во 

внатрешните работи на државите.  

Често се прават обиди оружените интервенции да се прикажат како дозволени, 

ако интервенцијата е по барање на легалната влада, или кога таа е против т.н. 

недемократски држави. Големите сили објаснуваат дека оружената интервенција ја 

прават по повик или со пристанок на државата која е во прашање. Треба да се има 

предвид дека согласноста на државата во која се интервенира не може да ја исклучи 

противправноста на актот, бидејќи се дава во текот (и под влијание) на интервенцијата. 

Кога оружената интервенција е по повик на државата во која се интервенира, битно е 

повикот да биде од надлежен државен орган, бидејќи нема основа интервенцијата да се 

оправдува со повик од страна на опозиционите сили или од ненадлежен орган. Кога 

изговорот за оружена интервенција е наводниот недемократски режим во некоја 

држава, истиот е спротивен на релевантните норми на меѓународното право, особено 

                                                            
30Во своето обраќање до Конгресот на 2 декември 1823 година претседателот на САД Џејмс Монро 

(James Monroe) објави дека САД ќе одбијат секое мешање на Европа во работите на американскиот 

континент. 
31Овој меморандум е директна реакција на воената интервенција против Венецуела што тогаш ја водеа 

европските големи сили Британија, Германија и Италија за да ги наплатат своите долгови. 
32Види пошироко во: Миленко Креќа, Меѓународно јавно право, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 

176-181. 
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на оние што се однесуваат на суверената еднаквост на државите и на правото на 

самоопределување на народите.  

Во случајот Никарагва Меѓународниот суд на правдата не ги прифати наводите 

на САД дека интервенцијата е поради тоа што владата на Никарагва преземала 

„значајни чекори во насока на воспоставување тоталитарна комунистичка диктатура“. 

Судот изнесе дека не може да се создава ново правило за „правото на интервенција на 

една држава против друга врз основа на тоа што втората избрала некоја посебна 

идеологија или политички систем“. Во тој случај би бил „бесмислен фундаменталниот 

принцип за суверенитет на државите врз кој е засновано меѓународното право и 

слободата на избор на политички, социјален, економски и културен систем“ и 

формулирање на надворешната политика на државите
33

. Интервенцијата станува 

погрешна кога употребува методи на присила во врска со таквите избори, кои мора да 

бидат слободни
34

. Актите кои претставуваат кршење на обичајниот принцип за 

неинтервенција исто така, ако директно или индиректно вклучуваат употреба на сила, 

ќе претставуваат и кршење на принципот за забрана за употреба на сила во 

меѓународните односи
35

.  

 

9. Обврска на државите да соработуваат согласно Повелбата на ОН  

 

 Соработката меѓу државите подразбира нивна позитивна акција, за разлика од 

оружените судири како форма на негативен однос меѓу нив. Порано соработката меѓу 

државите била прашање на самостојна одлука на државите или на фактичка состојба, а 

не на општа меѓународно-правна норма. Соработката како обврска можела да биде 

договорна обврска меѓу државите или нивна членска обврска во меѓународните 

организации.  

 Со основањето на универзалните меѓународни организации, на Друштвото на 

народите по Првата светска војна, а особено на ООН по Втората светска војна, 

започнува да се институционализира поширока меѓународна соработка. ООН ги 

поставуваат основите на меѓународниот јавен поредок, во чии рамки обврската на 

државите да соработуваат во остварување на целите на Организацијата, по правило, се 

конституира како општа правна обврска
36

.  

 Според членот 56 од Повелбата на ОН, сите членови се обврзуваат дека ќе 

преземаат заедничка и поединечна акција во соработка со Организацијата за 

постигнување на целите утврдени во членот 55. Од своја страна, членот 56 ги наведува 

целите: а) „зголемување на животниот стандард, полно вработување и услови за 

економски и социјален напредок и развој; б) решавање на меѓународните економски, 

социјални, здравствени и сродни проблеми и меѓународна културна и просветна 

соработка; в) сеопшто почитување и уважување на човековите права и основните 

слободи за сите без оглед на раса, пол, јазик или вера“.  

 Декларацијата за принципите на меѓународното право за пријателски односи и 

соработка меѓу државите (UNGA Resolution 2625(XXV)) од 1970 година наведува дека 

„државите се должни да соработуваат едни со други, без оглед на разликите во нивните 

политички и општествени системи, во разни области на меѓународните односи, со цел 

за одржување на меѓународниот мир и безбедноста и унапредување на економската 

стабилност и напредок и општа благосостојба на народите и меѓународна соработка 

                                                            
33Наведено според: Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua, Merits, Judgment, ICJ 

Reports 1986, p. 14, 126, 133. 
34Види во: ICJ Reports, 1986, p. 108. 
35Види во: ICJ Reports, 1986, p. 109-110. 
36Види во: Миленко Креќа, Меѓународно јавно право, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 183-185. 
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без дискриминација заснована врз овие разлики“. Декларацијата ги конкретизира 

следните области на соработка: а) „државите ќе соработуваат со други држави во 

одржувањето на меѓународниот мир и безбедноста; б) државите ќе соработуваат за 

обезбедување на универзално почитување и спроведување на човековите права и 

основни слободи за сите, како и за отстранување на сите видови расна дискриминација 

и верска нетрпеливост; в) државите ќе ги одржуваат своите меѓународни односи на 

економско, социјално, културно, техничко и трговско поле, согласно принципите на 

суверена еднаквост и неинтервенција“
37

. 

 Треба да се забележи дека обврската на државите од членот 56 од Повелбата на 

ОН е ограничена на членките на Организацијата, додека обврската од Декларацијата 

претставува обврска за сите држави. Имајќи ја предвид големината на членството на 

ООН, која практично се поклопува со бројот на државите во меѓународната заедница, 

може да се смета дека членските обврски се еднакви со општите обврски на државите. 

Членките на ООН, покрај обврската да соработуваат меѓусебно во остварувањето на 

целите на Организацијата, ја имаат и обврската да соработуваат со ООН како правна 

личност.  

 Се разбира, обврската за соработка на државите, согласно Декларацијата, не 

треба да се сфати буквално како обврска за соработка на сите држави со сите други 

држави во сите области. Соработката меѓу државите начелно е работа на нивна 

согласност и слободно определување. Но факт е дека ниедна држава не е толку моќна 

за да биде автархична и самодоволна, така што до соработката со други држави доаѓа 

од економски, социјални и општествени потреби и интереси.  

 

10. Обврска за совесно исполнување на обврските согласно Повелбата на ОН  

 

 Општиот принцип за совесно исполнување на обврските, формулиран со 

Декларацијата за принципите на меѓународното право за пријателските односи и 

соработката меѓу државите од 1970 година, опфаќа неколку комплементарни обврски.  

 а) Совесно исполнување на преземените договорни обврски. Се работи за 

нормата pacta sunt servanda - договорите мора да се почитуваат. Во Декларацијата се 

наведува дека „секоја држава е должна совесно да ги исполнува своите обврски врз 

основа на меѓународни спогодби, а согласно општо признатите начела и правила на 

меѓународното право“
38

. Во продолжение Декларацијата го парафразира членот 103 од 

Повелбата на ОН, кој ја утврдува хиерархиската положба на одредбите на Повелбата 

во однос да другите меѓународни спогодби. Во него се потенцира дека во случај на 

„судир меѓу обврските на членовите на ОН според Повелбата на ОН“ и нивните 

обврски според друга меѓународна спогодба, предност ќе имаат обврските според 

Повелбата.  

 б) Совесно исполнување на обврските врз основа на општо признатите 

начела и правила на меѓународното право. Оваа одредба на Декларацијата 

востановува обврска за совесно исполнување на недоговорни обврски, односно на оние 

обврски кои произлегуваат од меѓународните обичаи или едностраните правни акти на 

државите.  

 в) Во врска со ставот дека „секоја држава е должна да ги исполнува 

обврските преземени согласно Повелбата на ОН“, воспоставена е нова ситуација со 

                                                            
37Види во: Tim Hillier, Sourcebook on Public International Law, Cavendish Publishing Limited, London, 1998, 

p.533. 
38За принципот дека државите ќе ги исполнуваат во добра намера обврските што ги преземале во 

согласност со Повелбата“ види во: Tim Hillier, Sourcebook on Public International Law, Cavendish 

Publishing Limited, London, 1998, p.534-535. 
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формалното конституирање на императивната норма jus cogens со членот 53 од 

Виенската конвенција за договорно право од 1969 година. Доколку сега некоја 

меѓународна спогодба на членка на ОН е во спротивност со когентните норми на 

Повелбата, таа врз основа на членот 53 од Конвенцијата е правно ништовна 
39

.  

 Исполнувањето на наведените три вида обврски треба да биде совесно, односно 

во добра намера (bona fide). Принципот на добронамерност впрочем треба да се 

применува не само во извршувањето на преземените обврски туку и во процесот на 

преговарање и на толкување на релевантните правни правила. Принципот на 

добронамерност е општ принцип кој го регулира создавањето и извршувањето на 

правните обврски, а притоа самиот принцип не е извор на обврска која инаку не е 

конституирана. Меѓународниот суд на правдата во случајот со нуклеарните проби 

истакнува и дека „како што правилото pacta sunt servanda во договорното право е 

засновано на добра намера, така на неа е заснован и задолжителниот карактер на 

меѓународната обврска преземена со еднострана декларација“
40

.  

11. Заклучок  

 

Квалитативниот вид на суверенитетот на државите како правна категорија се 

изразува преку слободата на државите во рамките на општото меѓународно право да ги 

уредуваат своите односи. Квантитативниот вид на сувереноста на државите се 

однесува на правото на самоодбрана, трајниот суверенитет врз природните богатства, 

правото на склучување на меѓународни договори, активно и пасивно право на 

посланство и т.н. Правото на еднаквост е директно поврзано со правото на 

сувереност и претставува еден негов вид. Се однесува на еднаквоста на државите во 

нивните меѓународно-правни права и обврски. Независно од нивната големина или 

моќ, државите имаат исти правни капацитети и функции. Државата како правна 

личност има право да бидат почитувани нејзиното достоинство, државните 

обележја, уставот, внатрешното законодавство, државната валута.  

Правото на самоодбрана, согласно членот 51 од Повелбата на ОН, е „вродено 

право“ на државата и е условено со постоење на оружен напад, агресија, односно на 

противправен акт. Тоа е привремено право, преодна мерка на заштита додека 

механизмот на ОН не почне да дејствува.   

Самоодбраната мора да биде пропорционална на оружениот напад и на 

постојната опасност. Државата која го применува правото на самоодбрана е должна за 

тоа да го извести Советот за безбедност. Забраната на закана со сила или употреба 

на сила се смета за принцип на меѓународното обичајно право и како таква е обврзна 

за сите држави во меѓународната заедница. Забраната за употреба на сила во односите 

меѓу државите претставува императивна норма jus cogens. Членот 2(3) од Повелбата на 

ОН ја утврдува обврската „сите членови да ги решаваат своите спорови на мирни 

начини“. Страните во спорот, по правило, правните спорови треба да ги изнесат пред 

Меѓународниот суд на правдата согласно одредбите на Статутот на Судот.  

 Во Декларацијата за начелата на меѓународното право за пријателски односи и 

соработка меѓу државите од 1970 година се наведува дека „ниедна држава или група 

држави нема право да интервенира, непосредно или посредно, од која било причина, во 

внатрешните работи на некоја друга држава“. Забраната на интервенција не се 

однесува само на оружената туку на сите видови интервенција. Соработката меѓу 

државите подразбира нивна позитивна акција, односно соработката како обврска може 

да биде договорна обврска меѓу државите или нивна членска обврска во 

                                                            
39Види во: Миленко Креќа, Меѓународно јавно право, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 185-187. 
40Види во: Nuclear Tests Case, ICJ Reports 1974, p.286.  
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меѓународните организации. Иако соработката меѓу државите начелно е работа на 

нивна согласност и слободно определување, ниедна држава не е толку моќна за да биде 

автархична и самодоволна, така што до соработката со други држави доаѓа од 

економски, социјални и општествени потреби и интереси.  
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     BASIC RIGHTS AND DUTIES OF THE STATE 

 

Abstract 

 

 Basic rights of states are those gained ipso jure from the moment they appeared in the 

international community, without necessity to be specially recognized. Basic rights are co-

related to states‟ basic duties.  

Although there is no unique classification of the basic rights and duties of the state, 

the following is found in the foundations of the doctrinal concepts: a) the right to sovereignty 

and independence; b) the right to equality; c) the right to communicate in a broader sense, 

later substituted by the duty of states to co-operate with one another in accordance with the 

UN Charter; d) the right of the state to be respected; e) the right to self-defense. UN Charter 

determined the basic duties of states: f) the duty to refrain in their international relations from 

the threat or use of force; g) the duty to settle their international disputes by peaceful means; 

h) the duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction and international 

affairs of any state; i) the duty to fulfill in good faith the obligations assumed in accordance 

with the UN Charter.  

Key words: the right, sovereignty, independence, state, duties 
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ЕВРОПСКАТА БЕЗБЕДНОСТ: УЛОГАТА НА ОБСЕ* 
 

Апстракт 

 

Европа поминува динамичен процес на транзиција. Таа искуси значајни 

политички и социјални промени. Многу од она што беше договорено во Хелсинки 

1975 година е постигнато. Линиите на поделба од Студената војна исчезнаа. 

КЕБС/ОБСЕ придонесе за овој прогрес. 

Повеќе од 20 години од завршетокот на Студената војна улогата и значењето на 

ОБСЕ се маргинализирани. Каква е улогата на ОБСЕ и неговите перспективи во дене-

шнaта европска безбедносна архитектура? 

Во текстот ќе се задржиме на развојот на КЕБС/ОБСЕ и неговата улога за време 

и по Студената војна и предностите/додадените вредности кои ги има ОБСЕ за да 

биде и понатаму значаен играч во решавањето на безбедносните прашања на 

евроазискиот простор. 

Клучни зборови: КЕБС, ОБСЕ, меѓународни односи, Студена војна, европска 

безбедност.  

 

1. Вовед 

Почетокот на деведесетите години од 20 век донесе брзи и бурни промени и 

преобразби  во европскиот политички простор. Во процесот на коренити општествени, 

политички, идејни и економски промени на Истокот на Европа е надмината и 

поделбата на светот на идеолошки, политички и воено до крајност спротивставени 

блокови. Со распаѓањето на Варшавскиот договор и новата положба во која се најде 

НАТО, се промени и доминантниот извор на опасност за мирот во светот, со децении 

олицетворен во постојаната можност од судир меѓу двете суперсили. Самата оваа 

можност ја определуваше природата на воено-политичката и безбедносната ситуација 

во глобални размери, а особено во Европа како главна арена и непосредна жртва на 

блоковската подвоеност. 

Рушењето на Берлинскиот ѕид и бранот на демократските преобразби во 

Централна и Источна Европа донесоа со себе краток период на оптимизам и надежи 

во поглед на опстојувањето на мирот во Европа. Меѓутоа, мошне брзо, стана јасно 

дека проблемите во врска со безбедноста во Европа не исчезнаа. Крајот на Студената 

војна отвори простор за ескалација на етничките, националните и верските судири кои 

со години тлееја под превезот на мирот. Сето тоа го отвори прашањето како 

постојните европски политички и безбедносни институции, меѓу кои и ОБСЕ, да се 

прилагодат за да се соочат со новите предизвици кои ја отворија Пандорината кутија 

на национални и етнички судири, економски и социјални проблеми во бившата 

Источна Европа и на Балканот, потреси кои можат да го зафатат и поширокиот 

европски простор. Во вакви услови се наметнува потреба за нови рамки на безбедност 

во Европа кои, од една страна, и понатаму мора да го уважуваат сè уште присутното 

значење на традиционалните извори на закана за мирот 

                                                            
* Изворен научен труд 
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кои се однесуваат на воените потенцијали на двата блока – НАТО и Варшавскиот 

пакт (особено моќните нуклеарни арсенали), а од друга страна, треба да понудат 

соодветни начини за соочување со новите предизвици за безбедноста на континентот. 

Во тоа барање по нови облици и формули за безбедност, во дискусиите за новата 

европска архитектура која би ја исполнила своевидната фактичка и психолошка 

празнина настаната со распаѓање на биполарниот систем на меѓународни односи, 

доаѓа до преиспитување на улогата на организациите и институциите во системот на 

европската безбедност, од кои некои  во таа област  веќе имаат традиционално место 

и призната улога, а другите својата положба во оваа смисла само што ја изградуваат. 

Во тие рамки дојде и до преиспитување на местото и улогата на КЕБС
41

.  

Повеќе од 20 години од завршетокот на Студената војна улогата и знчењето на 

ОБСЕ се маргинализирани. Каква е улогата на ОБСЕ и неговите перспективи во 

денешната европска безбедносна архитектура? 

Во текстот ќе се задржиме на развојот на КЕБС/ОБСЕ и неговата улога за време 

и по Студената војна и предностите/додадените вредности кои ги има ОБСЕ за да 

биде и понатаму значаен играч во решавањето на безбедносните прашања  во 

евроазискиот простор. 

 

2. КЕБС: Менаџирање на конфронтацијата за време на студената војна 

 

Настанат во почетокот на седумдесеттите години на 20 век, во периодот на 

самиот врв на процесот на детант, во еден важен момент за европските односи кога 

процесот на приближување и спогодување помеѓу Истокот и Западот го достигна 

нивото на кое беше можно разрешување на крупните прашања отворени од времето на 

Втората светска војна, и склучување на договори кои значеа конечно затворање на 

едно поглавје на европската повоена историја (договорот за Берлин, нормализацијата 

на односите на двете Германии како и односите на СР Германија со СССР и Полска), 

КЕБС претставуваше таков пристап кон унапредување на безбедноста и соработката 

кој подразбираше долгорочна акција на линија на суштествена преобразба на системот 

на меѓународни односи - надминување на блоковската поделба и демократизација на 

односите на светски план. КЕБС го искористи тој поволен момент во односите Исток - 

Запад за да постави рамки за односите меѓу државите преку разработка на правила на 

однесување во Декларацијата за принципите според кои државите-учеснички се 

раководат во меѓусебните односи, содржана во првиот дел од Завршниот акт од 

Хелсинки (1975)
42

 кој се однесува на прашањата за безбедноста во Европа од т.н. прва 

корпа.
43

 КЕБС на тој начин долгорочно заснова едно општоприфатено вредносно 

мерило за однесувањето на државите во меѓународната заедница, што се покажа како 

мошне значајно особено во времето на кризата на детантот која набргу следеше.  

Со оглед на тоа што се работеше за процес на позитивно преобразување на 

меѓународните односи на подолг рок, КЕБС беше предодреден  да ја  дели судбината 

                                                            
41 Од 1 јануари 1995 година КЕБС го промени името во ОБСЕ. Од овој датум сè што се однесува на 

КЕБС важи и за ОБСЕ. Во трудот ќе бидат користени двата назива во зависност од тоа за кој временски 

период се зборува. Временски неодредено ќе биде употребуван називот ОБСЕ. 
42 Dokumenti KEBSS 1975-1995, Beograd, 1995, str.9-73. 
43 Во жаргонот на КЕБС, трите крупни тематски области на дневниот ред на Конференцијата се 

наречени три кошнички (three baskets): првата - за политички прашања, односно прашања кои се 

однесуваат на безбедноста во Европа, втората - за економски прашања од областа на економијата, 

науката и технологијата  и третата – прашања за човекови права, односно соработка во хуманитарните и 

други области. За содржината на трите кошнички види повеќе во: Снежана Никодиновска, Местото и 

улогата на ОБСЕ во новите меѓународни односи (докторска дисертација), Факултет за безбедност, 

Скопје 2001, стр.41-49. 
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на тој процес, така што неретко служеше како полигон на жестоки идеолошки 

судрувања и, во тие рамки, претрпе извесни деформации, што се виде по атмосферата 

и резултатите од состаноците на континуитетот на КЕБС во Белград (1977-78) и 

Мадрид (1980-83). И покрај тоа што КЕБС не можеше да ја спречи кризата на 

детантот, овој форум и во тоа време оствари корисна улога на место каде што двете 

суперсили продолжуваа меѓсебно да комуницираат, покажувајќи ја својата 

способност за опстојување и дејствување и во такви неповолни околности. Со самото 

сочувување на континуитетот на дејствувањето, КЕБС стана незаобиколив фактор на 

европската безбедност. КЕБС за европските земји вклучуваше и една психолошка 

димензија. Без оглед на привидно растечкото единство во рамките на блоковите во 

време на меѓублоковското заострување на односите, токму зависноста од големите 

сили и состојбата на нивните односи предизвикуваше чувство на фрустрација кај 

европските земји, додека од друга страна, со сочувување на процесот КЕБС ја 

одржуваше во живот надежта за можност на изнаоѓање поинакво решение за 

европската безбедност. Со еднен збор, заладувањето на односите помеѓу суперсилите 

не водеше до губење на интересот за сочувување на процесот КЕБС, туку напротив.   

 КЕБС, всушност, од самиот почеток имаше двојна природа: ги отсликуваше 

осцилациите во односите Исток - Запад, но истовремено се развиваше и во средство 

на влијание на тие односи. Земјите од Западниот блок ги користеа состаноците на 

КЕБС да го истакнат расчекорот помеѓу обврските преземени во областа на 

човековите права и практиката во социјалистичките земји, настојувајќи на тој начин 

да отворат простор за евентуални промени во тие земји. СССР и земјите на Источна 

Европа „се согласуваа“ со овој вид јавна критика на сопствената практика како 

своевидна цена која мораа да ја платат со цел да го задоволат својот основен интерес, 

а тоа беше санкционирање на територијално-политичките промени во Европа кои 

настанаа по Втората светска војна.
44

 Покрај за првата кошничка, Источниот блок 

беше, исто така, заинтересиран и за втората кошничка, надевајќи се дека 

економската соработка ќе им овозможи пристап до западните технологии. Западниот 

блок, пак, се надеваше дека содржината на третата кошничка би можела да води кон 

либерализација, па дури и демократизација на комунистичките режими, па оттука, не 

беше заинтересиран особено за првата и втората кошничка.
45

  

За КЕБС и неговото место во европската безбедност и од оваа историска 

перспектива може да се каже дека одигра двојна улога: непосредна - како лост на 

детантот во постоечките рамки на биполаризмот и посредна - како движечка сила на 

системски промени: поставување на стандарди и норми во областа на човековите 

права што влијаеше врз изградбата на граѓанските општества во Источна Европа, со 

обезбедување подобар проток на информации од разни области, што на населението 

на Исток му помогна во демистификувањето на извесни заблуди итн.  

 

3. КЕБС/ОБСЕ и Новата безбедносна околина по завршетокот на студената војна 

 

Процесот на коренити промени на европскиот Исток и прекројувањето на 

политичката карта на континентот го поставија КЕБС пред нова ситуација. Имено, на 

моменти изгледаше дека КЕБС го изгуби својот raison d’etre, односно со 

исполнувањето на својата средишна задача - надминување на блоковската поделба и 

                                                            
44 Bjørn Møller, Eeuropean Security: the role of the Organisation for Security and Co-operation in Europe,  

   Danish Institute for International Studies February 2008, p.6. 

   http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-     

a6a8c7060233&lng=en&id=57419 
45  Ibid. 

http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-
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Студената војна тој стана излишен. Меѓутоа, се покажа дека постои перманентна 

потреба од форум кој и понатаму ќе ги опфаќа сите земји на Европа, како и САД и 

Канада. КЕБС влегува во нова фаза на развој која ја обележува и најавува Париската 

повелба  за нова  Европа (1990)
46

,  прогласувајќи ги основните барања во поглед на 

општествено-економското и политичкото уредување на земјите кои раскинаа со 

социјализмот. Исто така, се прошири неговата надлежност во насока на решавање на 

конкретни прашања од примената на одредбите на КЕБС – пред сè во кризни ситуации 

и во случаи на повреда на човековите права. Ваквиот тренд понатаму ги услови и 

почетните облици  на институционализација на КЕБС, процес кој продолжи и донесе 

нов квалитет на следниот состанок на континуитетот на КЕБС во Хелсинки 1992 

година (т.н. Хелсинки  II)
47

. Документот усвоен на Хелсиншкиот самит 1992 година ги 

реафирмира основните начелни поставки и организациските и операционалните 

решенија на Париската повелба, ги дополнува, во некои детали коригира, но пред сè и 

понатаму ја развива започнатата реформа на КЕБС. Хелсиншкиот документ од 1992 

година ги проширува функциите и делокругот на КЕБС на широк спектар прашања во 

разни области и уште повеќе ги елаборира надлежностите на КЕБС во оперативното 

решавање на конкретните проблеми, во насочување на внатрешните општествени 

процеси и тоа не само во областа на правата на човекот, туку и прашањата од областа 

на политичкиот и економскиот систем (демократија, владење на правото, пазарно 

стопанство); се доградува институционалната структура на КЕБС со што овој форум 

добива карактер на меѓународна организација. Така, доаѓа до создавање на нови 

институции и механизми во „системот“, а не повеќе во „процесот“ КЕБС, со што се 

прошируваат неговите активности во доменот на промовирањето на човековите права, 

заштитата на националните малцинства, развојот на демократските институции, 

решавањето на кризите, како и на планот на  превентивната дипломатија. Започната со 

Париската повелба (Центар за спречување на судири во Виена, Биро за слободни 

избори во Варшава и секретаријат во Прага), институционалната структура на КЕБС 

продолжи да се развива. Хелсинки (1992) продолжува со развивање на сложената 

структура на институции на „процесот КЕБС“ со основање на Форумот на КЕБС за 

соработка во областа на безбедноста, во Виена и именување на високиот комесар на 

КЕБС за национални малцинства.
48

 Таквата  институционална поставеност на КЕБС ја 

услови потребата овој форум, на самитот во Будимпешта во 1994 година да го 

промени името и од „конференција“ да стане „организација“ - ОБСЕ. Оваа промена на 

името најавува дека „новиот КЕБС“ ќе се развива како организација со амбиции 

поголеми од оние во минатото. Одлуките од Самитот во Будимпешта го зголемија 

авторитетот на ОБСЕ како оперативен инструмент на планот на превенцијата и 

„раното предупредување“ и идентификување на корените на причините за 

евентуалните конфликти и развивање на инструменти за превенција на конфликтите. 

Доградбата на концептот за новата улога на ОБСЕ и доградбата на конкретните 

оперативни механизми и инструменти, како што се: Механизмот за консултации и 

соработка во кризни ситуации  - Берлински механизам
49

; Механизмот за консултации 

и соработка во поглед на невообичаени воени активности – Виенски механизам
50

; 

                                                            
46 Pariska povelja za novu Evropu, Međunarodna politika, Beograd, br.982-91, str.13. 
47 Dokumenti KEBS 1975-1995, op.cit., str. 179-182. 
48 За институционалната структура на ОБСЕ види: Снежана Никодиновска, Институционалната 

структура на ОБСЕ, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје 2001, стр. 213-220. 

 49 Види повеќе во: Снежана Никодиновска, Процедури и механизми на ОБСЕ, Годишник на Факултетот 

за безбедност, Скопје 1997/98, стр. 94. 
50 Ibid., стр. 95. 



26 

 

Мирно решавање на спорови – Валета механизам
51

; Високиот комесар на КЕБС за 

национални малцинства
52

; Мировни операции на КЕБС
53

; Ad hoc мисии и активности 

на теренот
54

; Мерките за јакнење на довербата и безбедноста
55

; Кодекс на однесување 

за политичко-воените аспекти на бебзедноста
56

, беа во тесна врска со развојот на 

конкретната европска ситуација на планот на безбедноста. Создавањето на нови 

механизми беше помалку резултат на некој јасен план за доградба на 

институционализираниите механизми на ОБСЕ во областа на сочувување на 

безбедноста, а многу повеќе непосреден одговор на развојот на  кризните жаришта во 

Европа. Имено, збиднувањата во Југославија и некои бивши републики во СССР 

укажаа, од една страна, на недоволноста и неадекватноста на постоечките решенија, а 

од друга страна, претставуваа движечка сила во доградбата на овие инструменти и 

дадоа насоки за изградба на нови. Во исто време, послужија како прва можност за 

конкретна примена на тие решенија. Имено, југословенската криза и војната во овој 

регион претставува не само најголем предизвик за КЕБС во периодот по Студената 

војна (и не само за него) туку и прва можност за тестирање на неговите потенцијали 

во поглед на превенцијата на конфликтите и управување со кризите. Ова беше, во 

исто време, прв голем неуспех на КЕБС (и не само негов) и негов голем успех, при 

неговото повторно ангажирање, во доменот на управување со кризите. Имено, КЕБС 

интервенираше двапати во југословенската криза: прво, во првите две години од 

кризата кога заедно/паралелно со ЕЗ се обидуваше на многу начини, но безуспешно, 

да придонесе во разрешување на кризата, спречување, а потоа и запирање на војната 

во бивша Југославија, и вторпат, во ноември 1995 година, кога беше вклучен во 

механизмите на имплементацијата на Дејтонската спогодба. Во првиот случај ОБСЕ 

дејствуваше како автономен меѓународен политички фактор, справувајќи се со 

суштината на кризата; во вториот случај тој ја исполнуваше задачата која му беше 

доделена од меѓународната заедница. Имено, со Дејтонската спогодба тој доби две 

основни задачи: да ги организира и да ги изведе преговорите за мерките на градење 

доверба и контрола на оружјето на територијата на Босна и Херцеговина (БиХ), 

Хрватска и Југославија и да преземе севкупна активност околу организирањето на 

изборите во БиХ. Преговорите за воените прашања завршија успешно и навреме, 

договорите беа заклучени и изборите во БиХ беа успешно спроведени. 

ОБСЕ разви силно оперативно искуство за остварување на концептот на 

сеопфатна безбедност. Од 1992 година, ОБСЕ распореди околу 30 мисии на теренот од 

Југоисточна Европа (ЈИЕ), Источна Европа до Јужен Кавказ и Централна Азија. 

Активностите на ОБСЕ на теренот дејствуваат како значајно средство за помош на 

државите во градење на капацитети во остварувањето на владеењето на правото, како и 

за превенирање на конфликти и постконфликтна рехабилитација. Со тоа ОБСЕ изгради 

единствено искуство во поддршка на консолидацијата на општествата кои беа во 

процес на политичка и економска транзиција. 

ОБСЕ стана активен во адресирање на новите предизвици и закани за европската 

безбедност. На министерскиот совет во Мастрихт (2003), министрите за надворешни 

                                                            
51 Ibid., стр. 95-96. 
52 Види повеќе во: Снежана Никодиновска, Улогата на Високиот комесар на ОБСЕ на КЕБС за 

национални малцинства, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, бр.4/1992. 
53 Види повеќе во: Снежана Никодиновска, Процедури и механизми на ОБСЕ, op. cit., стр. 97-98. 
54 Ibid., стр. 98. 
55 Ibid., стр. 98-100. 
56 Види повеќе во: Снежана Никодиновска, Кодекс на однесување во политичко-воените аспекти на 

безбедноста, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, бр.1, 2001/2002, стр. 23-30. 
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работи на државите-членки на ОБСЕ ја усвоија Стратегијата на ОБСЕ за адресирање на 

заканите за безбедност и стабилноста во 21 век.
57

 Стратегијата ги истакнува новите 

закани со кои се соочуваат државите-членки, нивната повеќедимензионална природа и 

како ОБСЕ треба да ги обнови средствата за одговор на овие закани. Организацијата се 

движеше брзо од 2003 година. Таа собра експертизи/познавања од антитероризам, 

демократско полициско работење, борба против трговијата со луѓе, недозволената 

трговија со мало и лесно оружје и безбедност и менаџирање на границите. ОБСЕ исто 

така разви знаење во отстранување на вишокот оружје/муниција и ширеше активности 

во економската и еколошката димензија. Во сите овие области, мали посветени тимови 

на ОБСЕ дејствуваа како катализатор во помошта на државите-членки.  

4. ОБСЕ и другите учесници во Европската безбедносна архитектура 

Институционалниот мултилатерализам за безбедноста и соработката во Европа 

претставува комплексен систем кој се состои од неколку регионални организации. 

Според областа, членството и карактерот, тие се повеќе или помалку различни или 

идентични; според надлежностите и задачите, тие се заемно комплементарни, но 

делумно исто така компетитивни; тие се независни во извршувањето на нивните 

функции, но исто така, и заемно поврзани. Поради сето ова, улогата на секоја од овие 

регионални организации треба да се гледа како дел од целокупноста на овој систем 

кој, всушност, е во процес на барање на оптимални решенија и адекватна 

институционална и концептуална надградба. Ова е случај и со ОБСЕ, неговото место и 

улогата во меѓународните односи во Европа.  

Улогата на ОБСЕ, како и на другите учесници во работите на европската 

безбедност (НАТО, ЕУ, ОН и др.), очигледно се менува и е во процес на сообразување 

со новите услови. Засега, би можело слободно да се каже дека овој процес се одигрува 

повеќе или помалку на една ад хок основа, како непосредна реакција на конкретните 

ситуации и проблеми, а помалку како израз на една долгорочно осмислена стратегија 

на настапување на овие учесници на европската сцена. Предизвиците на европската 

безбедност се многу посериозни отколку што тоа изгледаше во краткиот период на 

оптимизам и речиси победнички занес кој ја зафати Европа во 1990 година по бранот 

на радикални општествени промени во Источна Европа и новиот развој на европските 

интеграции. Тенденцијата не е изградба на нови организации за безбедност во Европа, 

туку усовршување и функционално поврзување на постоечките субјекти на полето на 

зацврстување на стабилноста на континентот. Меѓутоа, дали овие решенија ќе бидат 

прифатени или отфрлени ќе покаже практиката. Ова секако се однесува и на ОБСЕ и 

на неговите облици на содејство со НАТО, ЕЗ, ОН и други организации, што во 

голема мера ќе го определи местото на ОБСЕ во системот на европската безбедност.    

ОБСЕ, спротивно на КЕБС, не е комплетно автохтона и автономна регионална 

организација, туку повеќе е еден фактор од регионално организираниот систем во 

полето на безбедноста и соработката кој дејствува паралелно со другите колективни 

актери во овој регион. Со нив тој има односи на соработка, но во извесна мерка и 

зависност, потчинетост и комплементарност, но исто така и компетиција и колизија 

бидејќи нивните функции и прерогативи не се само заемно поврзани и 

комплементарни, туку, исто така, во голема мерка идентични. 

Имајќи го ова на ум, улогата на ОБСЕ во европските односи денеска и во 

догледна иднина зависи од развојот на целокупниот комплекс на регионално 

организирање, од меѓународните односи  de facto  и de jure, од заемната поделба на 
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улогите и активностите. Иако развојот на ОБСЕ има извесна внатрешна логика, во 

голема мерка зависи и од развојот на другите регионални организации во Европа, 

пред сè НАТО и ЕУ.
58

 Развојот пак на овие организации е условен од многу 

внатрешни фактори и односи, како и од нивните заемни односи. Со оглед на тоа, 

единствено во тој контекст е можно да се согледаат во извесна мерка перспективите 

на ОБСЕ. Меѓутоа, дали НАТО и ЕУ ќе го надраснат ОБСЕ и ќе го направат 

непотребен или ОБСЕ ќе ја издржи компетицијата и во иднина ќе остане значајна 

сеевропска организација, е тешко да се предвиди. 

5. Предностите и иднината на ОБСЕ 

ОБСЕ како најширок европски форум во поглед на членството, несомнено за 

еден подолг период би требало да задржи значајно место во европската безбедносна 

архитектура. Оваа улога, на најопшто ниво, ќе се состои во унапредување и јакнење на 

целовитоста и стабилноста на целокупниот европски систем на односи што 

претпоставува, пред сè, конструктивно учество и активна улога на сите негови 

учесници. 

 Ваквата ситуација е потенцирана особено со фактот што Европа и по 

обединувањето остана и понатаму поделена, пред сè во развојна смисла, како и во 

поглед на прогресот на демократските процеси, при што овие поделби се можеби и 

посериозни од претходните кои се засновуваа на идеолошко-политички разлики. 

Имено, за нивно надминување не е доволна само политичка волја и политички изјави 

за готовноста тие да се надминат. Овие разлики ќе претставуваат траен извор на 

нестабилност на континентот. Нивното разрешување претпоставува организиран, 

насочен и заеднички напор на сите уцесници во европските односи, при што ОБСЕ 

треба да има, по природата на работите, истакната улога. Таа улога се состои во 

обезбедување на вистинска поврзаност на двата дела на Европа, со јакнење на 

претпоставките за воспоставување на ново единство на државите втемелено на 

заедничките вредности, како што се изложени во Париската повелба за нова Европа. 

Во што се состои таа улога? Секако, не станува збор за материјална поддршка на 

реформските процеси во земјите на Западен Балкан и Евроазија. Сосема е јасно дека 

ОБСЕ не може да влијае на развојот на економско-финансиските текови на неговиот 

простор, меѓутоа тој може да придонесе со своето влијание на политичките расправи 

за патиштата и начините на кои е можно да се решаваат различните општествени и 

економски проблеми во земјите каде што тие стојат на патот на потполната 

интеграција на тие средини во општоевропските текови. ОБСЕ со  инсистирање на 

одредени стандарди во поглед на граѓанското општество, демократијата и еднаквоста, 

како и со грижата за нивното спроведување, треба да придонесува за создавање на 

една позитивна политичка клима која би требало да ги спречи евентуалните 

регресивни појави. Оживотворуванњто на новопрокламираните вредности во сите 

области на општествениот живот претставуваат најсигурен пат кон изградба на 

стабилни општества на внатрешен план, но и на стабилни осноси меѓу нив. Во поглед 

на односите меѓу државите, ОБСЕ има задача да зајакне одредени норми на 

однесување помеѓу нив, почитување на одредени нови видови односи, вредности, 

обврски и процедури слични на оние чие почитување треба да се унапреди на 

внатрешен план. Во настојувањето да ги решат своите проблеми врзани за 
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безбедноста, можеме да претпоставиме дека земјите кои се активно вклучени во една 

сложена мрежа на заеднички правила, вредности, норми и институции не би се 

решиле лесно да ги прекршат или да ги напуштат, со оглед на потенцијалните 

сериозни дипломатско-политички ризици. На овој начин се намалува објективната 

опасност од прибегнување кон класични решенија, како што се потпирањето на 

воената сила, создавањето на воени сојузи, трката во вооружување и други. 

 Во времето на Студената војна и нарушените односи во Европа, КЕБС имаше 

своевидна улога на „измирувач“ на спротивставените учесници и интереси во 

настојувањето да обезбеди едно заедничко европско интересно јадро, околу кое ќе 

можат да се обединуваат напорите на различните европски  актери во сочувување на 

мирот и безбедноста на континентот. Меѓутоа, мошне извесно е дека ОБСЕ и во 

новите услови во Европа би требало да одигра една нова обединувачка улога во 

тежнението да се оствари еден  повисок степен на фактичко единство во Европа и во 

што поголема мера да се ублажат постоечките големи разлики помеѓу одделни 

европски и евроазиски држави, разлики кои стојат на патот на постигнување на 

поголем степен на заедништво и стабилност. 

 ОБСЕ  обезбедува инструменти што се потребни за  управување со промените и 

справување со предизвиците со кои се соочува Европа. Тој останува единствена 

институција каде што сите земји се претставени на еднаква основа и каде што сите 

прашања можат да бидат дискутирани благодарејќи на широката безбедносна агенда 

на ОБСЕ. Сеопфатниот безбедносен модел за Европа ќе биде заснован на сеопфатниот 

приод на ОБСЕ кон безбедноста. Посебна предност на ОБСЕ е што претставува 

вистинска сеевропска организација.  

Во сегашниот актуелен безбедносен систем, ОБСЕ  има пет основни улоги : 

  1. ОБСЕ претставува форум за паневропска мултилатерална дипломатија која се 

занимава со низа прашања во областа на безбедноста и соработката и обезбедува 

адекватна институционална рамка за разговори и преговори меѓу своите членки; 

2. ОБСЕ обезбедува средства за поддршка и афирмација на вредностите и 

стандардите на однесување меѓу своите членки, особено во подрачјето на човековите 

права и тоа без употреба на сила, па во таа смисла претставува важна нормативна 

рамка за „кооперативен безбедносен систем во европската фамилија на држави“; 

3. ОБСЕ има на располагање низа механизми за надзор на човековите права на 

поединецот и етничките малцинства; 

4. ОБСЕ ја поттикнува воената отвореност и прегледност (со донесување на 

Кодексот на однесување во воено-политичките аспекти на безбедноста), обезбедува 

надзор во вооружувањето и разоружувањето (преку Договорот за конвенционалните 

воени сили во Европа), ги развива  мерките на доверба меѓу своите членки (со 

развивање на мерките за градење/јакнење на довербата и безбедноста во Европа); 

5. ОБСЕ развива механизми на рано предупредување, превентивна дипломатија 

и управување со кризи (ВКНМ, мисии, мировни операции, механизмот за 

консултација и соработка во кризни ситуации, механизмот за консултација и 

соработка во поглед на невообичаени воени активности и др.). 

6. Заклучок 

ОБСЕ всушност претставува променет КЕБС т.е. модифицирана Конференција 

за безбедност и соработка во Европа што беше одржана во Хелсинки 1975 година и 

подоцна продолжи да дејствува под тоа име како специфична форма на континуирано 

меѓународно мултилатерално дејствување (процесот на КЕБС) сè до самитот во 
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Будимпешта 1994 година, кога беше преименуван со замена на зборот ‟Конференција‟ 

со зборот „Организација‟. Промената на името беше најмалку важно со оглед на тоа 

што беа направени суштествени промени кои започнаа уште на Парискиот самит на 

КЕБС во 1990 година. 

Трансформираниот КЕБС т.е. ОБСЕ е различен во сите аспекти од КЕБС. 

Различни се неговото место и улогата во европските односи, неговиот карактер, 

неговата институционална структура и методите на работа. Всушност, сè е различно, 

што е природно и разбирливо. 

Во изминатите 36 години земјите-учеснички во ОБСЕ развија сеопфатно тело на 

заеднички стандарди и договорени обврски кои обезбедуваат основа за соработка, 

покривајќи ја воено-политичката, хуманата, економската и еколошката димензија. 

Завршниот Хелсиншки акт од 1975 година претставува Magna Carta за детантот, 

поставувајќи насоки за односите како меѓу државите-учеснички, исто така  и во 

рамките на државите. И  покрај лабавата структура, КЕБС ги доведе двaта 

антагонистички блока во трајна рамка на мирна соработка и дијалог каде што 

неутралните и неврзаните земји, исто така, играа клучна улога  на медијатори. 

КЕБС ги воведува мерките на доверба и градење на безбедноста, 

отелотворувајќи ги принципите на „кооперативна безбедност“ каде што безбедноста на 

една земја е инхерентно поврзана со безбедноста на сите останати држави. Декалогот 

на принципи усвоен во Хелсиншкиот завршен акт ги интернационализира човековите 

права како легитимно прашање за мултилатерална дискусија. Декалогот беше 

инспирација за цивилното општество низ целата област на ОБСЕ, особено Источна 

Европа. 

Крајот на Студената војна овозможи соработката да ја замени конфронтацијата 

во односите Исток-Запад. Иницирано со Повелбата за нова Европа од 1990 година, 

државите-учеснички  го поставија КЕБС  на нови постојани институции, мисии на 

теренот и други оперативни можности за да одговори на новите барања за безбедноста 

во светот по Студената војна. Продолжувајќи да работи на мерките на градење доверба 

и контрола на вооружувањето, ОБСЕ презема нови одговорности во поддршка на 

политичката транзиција во Централна и Источна Европа и во евроазиските држави. 

Ерупцијата на меѓудржавните вооружени конфликти се закануваше на 

стабилноста во областа на ОБСЕ. Примарна задача на КЕБС во 1990-тите не беше веќе 

да дејствува како форум за дијалог помеѓу двете спротивставени воени алијанси, туку 

да обезбеди рано предупредување, превенирање на конфликти, управување со кризи и 

постконфликтната рехабилитација. 

Во  процесот, ОБСЕ еволуираше повеќе структурно отколку стратешки, 

раководен од потребите и предизвиците со кои се соочуваше. Резултатот е доста 

уникатна регионална организација. ОБСЕ не е повеќе патувачка конференција. Таа не е 

ниту воена алијанса ниту економска унија, туку повеќе доброволна асоцијација на 

држави придружена  со државите-партнери за соработка во Медитеранот и Азија, 

обединети околу целта да се гради безбедност заснована на заеднички вредности и 

заеднички принципи. Денес, силата на ОБСЕ лежи во комбинацијата на неговите 

карактеристики. Прво, ОБСЕ останува најинклузивен форум кој се шири во 

евроатлантската и евроазиската област. Сите држави во Европа се претставени во 

ОБСЕ, базирани на принципот на суверенитет и еднаквост,  втемелени во  правото на 

консензус во процесот на носење одлуки. Одлуките кои ги носат државите-учеснички 

се повеќе од политичка отколку од правна природа и обезбедуваат значајна 

флексибилност на Организацијата. Овие карактеристики  ја зголемуваат волјата на 

државите да ги прошируваат прашањата на нивната заедничка агенда, да го шират 

опсегот на нивните обврски.  
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Понатаму, ОБСЕ разви сет на институции кои имаат улога во дневното 

менаџирање на тензиите и креираат доверба меѓу државите-учеснички. Било преку 

Секретаријатот на ОБСЕ во Виена, тивката дипломатија на ВКНМ или многубројните 

активнотсти на ОДХР и претставникот за слобода на медиумите, ОБСЕ гради насочени 

и експертски институции за да им помогне на државите-учеснички и нивните 

општества да ги имплементираат нивните обврски во реализирањето на сеофатниот 

концепт на безбедност (a comprehensive concept of security). 

Кога лабаво организираната но изненадувачки ефективната КЕБС беше 

трансформирана во постојана организација на почетокот на 90-тите, станувајќи ОБСЕ, 

за жал, потецијалот на ОБСЕ не беше искористен. Таа стана институција од втор ред на 

која се доверени, како што сметаа главните актери/институции, задачи од второстепено 

значење како што беа: мониториг на изборите, промовирање на човековите права и 

медијација во конфликтите кои немаа големо значење за нив. 

Ова не значи дека ОБСЕ  нема значење, туку повеќе дека големите играчи како 

НАТО и ЕУ и некои големи сили-членки (не само САД), успеаја да го стават настрана, 

дозволувајќи овие две организации да преземат голем дел од агендата на ОБСЕ . 

Отфрлањето на бенефитот од неговите принципи и инструменти би го 

осиромашило европскиот безбедносен пејзаж. ОБСЕ би требало да остане модел  не 

само за Европа туку и пошироко за регионот на Среден Исток, кој има страшни 

потреби. 

ОБСЕ е интегрален дел на европската безбедност, вклучувајки ја 

трансатлантската и евроазиската димензија. Во мрежата на европските безбедносни 

организации тој е препознатлив по своето широко членство, неговиот сеопфатен 

мандат и активности и неговите активности/операции на теренот. 

ОБСЕ е единствена регионална организација за кооперативна безбедност во 

која државите од Ванкувер до Владивосток учествуваат на еднакви основи. 

Сеопфатниот пристап на безбедноста на ОБСЕ се базира на политички дијалог на 

високо ниво и широк опсег на флексибилни институции и инструменти. 

ОБСЕ има сеопфатен приод кон безбедноста, јасно изразен во серија спогодби и 

поддржан од инструменти во сите димензии на безбедноста, за кои се согласиле сите 

држави. Оваа комбинација го прави ОБСЕ корисен обезбедувач на услуги во сите овие 

полиња. Европскиот и евроазискиот пејзаж брзо се развиваат и бараат организација 

како ОБСЕ да игра конструктивна улога во превенирање на појавата на нови линии на 

поделба. 

Секако дека мошне значајна е желбата на државите-членки за тоа каква улога 

сакаат ОБСЕ да има во европската безбедносна архитектура. Патот напред лежи во 

рацете на државите-членки. Како и кај другите меѓувладини организации, 

капацитетот на ОБСЕ за акција е збир од политичката решеност на неговите членки. 
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Abstract 

 

 Basic rights of states are those gained ipso jure from the moment they appeared in the 

international community, without necessity to be specially recognized. Basic rights are co-

related to states‟ basic duties.  

Although there is no unique classification of the basic rights and duties of the state, 

the following is found in the foundations of the doctrinal concepts: a) the right to sovereignty 

and independence; b) the right to equality; c) the right to communicate in a broader sense, 

later substituted by the duty of states to co-operate with one another in accordance with the 

UN Charter; d) the right of the state to be respected; e) the right to self-defense. UN Charter 

determined the basic duties of states: f) the duty to refrain in their international relations from 

the threat or use of force; g) the duty to settle their international disputes by peaceful means; 

h) the duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction and international 

affairs of any state; i) the duty to fulfill in good faith the obligations assumed in accordance 

with the UN Charter.  
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УСТАВНОТО УРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ СО 

УСТАВОТ И ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

КОМПАРАТИВНО ГЛЕДАНО СО УСТАВНОТО УРЕДУВАЊЕ НА 

МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ РЕГУЛИРАНИ СО УСТАВОТ НА 

РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И НЕЈЗИНИОТ УСТАВЕН РАЗВОЈ
*
 

 

Апстракт 
 

Кратко по референдумот од 8 септември 1991 година со кој Република 

Македонија е прогласена за независна држава е донесен и првиот Устав на суверена, 

самостојна, демократска и социјална држава кој стапува во сила на 17 ноември 1991 

година. Тој уредува различни подрачја на општественото уредување во кој со посебо 

поглавје се опфатени и надворешните односи на државата, односно поглавје број 6. 

Целта на овој труд е подлабоко да се разгледаат нормите кои го регулираат полето на 

меѓународните односи, земајќи ги предвид законските акти со кои попрецизно се 

дорегулира ова подрачје, но истовремено компаративно гледано и со Уставот на 

Република Грција како соседна држава со Република Македонија. Притоа ќе биде 

разгледан уставниот и државниот развој на Република Грција од нејзината независност 

во 1830 година со што би се добила реална слика за генезата на денешното уставно 

уредување на државата.      

Клучни зборови: уставно право, меѓународни односи, Устав на Република 

Македонија, Устав на Република Грција.   

 

  

Со прогласувањето на Република Македонија како независна држава е донесен 

и првиот Устав на новоформираната држава кој стапува во сила на 17 ноември 1991 

година. На неговото донесување претходеа Амандманот бр. LXXIX од 1990 година, 

декларацијата за сувереност, одлуката за распишување на референдум и декларацијата 

за потврдување на референдумските резултати. Уставот уредува различни подрачја на 

општественото уредување, а во него со посебно поглавје се опфатени и надворешните 

односи на државата, односно поглавје број 6. 

Во него, признавањето на меѓународното право во внатрешното право на 

Република Македонија е регулирано во согласност со член 118 од Уставот на 

Република Македонија, според кој меѓународните договори што се ратификувани во 

согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се 

менуваат со закон.
59

 

Поконкретно, со членот 2 од Законот за склучување, ратификација и извршување 

на меѓународни договори се дефинира како таков договорот кој Република Македонија 

ќе го склучи во писмена форма со една или со повеќе држави или со меѓународна 

организација, со кој се утврдуваат права и обврски за државата, во согласност со 

Уставот на Република Македонија и меѓународното право, без разлика дали е содржан 
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во еден или во повеќе меѓусебно поврзани документи.
60

  

Стапувањето во сојуз или заедница е регулирано во согласност со членот 120 од 

Уставот. Предлог за стапување во сојуз или заедница со други држави или истапување 

од сојуз или заедница со други држави можат да поднесат претседателот на 

Републиката, на Владата или најмалку 40 пратеници. Одлуката за стапување или 

истапување од сојуз или заедница со други држави ја донесува Собранието со 

двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Одлуката за стапување 

или истапување од сојуз или заедница со други држави е усвоена ако на референдум за 

неа гласало мнозинството од вкупниот број избирачи.  Стапувањето во меѓународни 

организации е регулирано во согласност со членот 121 од Уставот. Одлука за 

стапување во членство или за истапување од членство во меѓународни организации 

донесува Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, по предлог 

од претседателот на Републиката, на Владата или најмалку 40 пратеници. 

 

1. Субјекти надлежни за склучување и ратификување на меѓународни договори  

 

Во согласност со Уставот на Република Македонија, меѓународните договори во 

името на Република Македонија ги склучува претседателот на Република Македонија 

(член 119). 

Исто така, меѓународни договори може да склучува и Владата на Република 

Македонија кога тоа е определено со закон. Во согласност со членот 3 од Законот за 

склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, поконкретно е 

утврдено кога Владата на Република Македонија во име на Република Македонија 

може да склучува меѓународни договори, односно кога се уредуваат прашања од 

областа на економијата, финансиите, науката, културата, образованието и спортот, 

сообраќајот и  врските, урбанизмот, градежништвото и заштитата на животната 

средина, земјоделството, шумарството, водостопанството, здравството, енергетиката, 

правдата, трудот и социјалната политика, човековите права, дипломатско-

конзуларните односи, како и од областа на одбраната и безбедноста на државата, освен 

за прашања во врска со границата на Република Македонија, стапување во сојузи или 

заедници со други држави или за истапување од такви сојузи и заедници и други 

меѓународни договори кои, според меѓународното право, ги склучуваат шефови на 

држави.  

Во контекст на меѓународните односи и во согласност со членот 7 од Законот за 

надворешни работи, во вршењето на надворешните работи Владата на Република 

Македонија:  

- учествува во креирањето на надворешната политика преку утврдување на 

општите насоки за надворешната политика во соработка со претседателот, вклучувајќи 

ги и прашањата од меѓународните односи со импликации врз безбедноста и одбраната 

на земјата;  

- го известува Собранието за прашања од областа на надворешната политика и 

меѓународните односи;  

- на барање на Собранието, поднесува извештај за остварувањето на 

надворешната политика и за меѓународната положба на Република Македонија, 

вклучувајќи ги безбедносните и одбранбените прашања на меѓународен план;  
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- го следи спроведувањето на надворешната политика, а за резултатите и 

евентуалните несогласувања со другите органи за вршење на надворешните работи 

може да го извести Собранието;  

-   му доставува на претседателот мислења и предлози за меѓународни прашања;  

- ги воспоставува, развива и унапредува политичките, економските или 

финансиските односи со една или повеќе држави, или меѓународни организации;  

- одлучува за визниот режим на Република Македонија со други држави и 

субјекти во меѓународните односи;  

- одлучува за прекин или намалување, делумно или целосно, на политичките, 

економските или финансиските односи со една или повеќе држави, или меѓународни 

владини или невладини организации и за тоа го информира Собранието;  

- предлага именување и отповикување на амбасадори, пратеници и именува и 

отповикува шефови на конзуларни претставништва на Република Македонија во 

странство, во согласност со законот; 

 - издава агреман или егзекватура за шефови на странски дипломатско- 

конзуларни претставништва;  

- одлучува за отворање на дипломатско-конзуларни и други претставништва на 

Република Македонија и за отворање на странски дипломатско-конзуларни 

претставништва или претставништва на меѓународни организации во Република 

Македонија, во постапка утврдена со закон.
61

 

Министерството за надворешни работи дава мислење за предлогот за 

поведување постапка за склучување на меѓународен договор и за содржината на 

нацртот на договорот од меѓународно-правен аспект. 

Органот на државната управа, во чија надлежност се прашањата кои треба да се 

уредат со меѓународен договор (на пример, Министерството за економија за економски 

прашања или Министерството за правда за правни прашања), по дипломатски пат 

презема активности за утврдување на потребата за отпочнување на преговори или 

исполнување на потребните услови за склучување на меѓународни договори или за 

пристапување кон постоечки повеќестран меѓународен договор за што подготвува: 

предлог за поведување постапка за водење на преговори за склучување на меѓународен 

договор, предлог на основи за водење на преговорите и нацрт на договорот кој ќе биде 

основа за водење на преговорите и ги доставува до Владата за одлучување. Со законот 

за ратификација на меѓународниот договор може да се определи и органот на 

државната управа што ќе се грижи за извршување на тој договор или да се овласти 

Владата, односно органот на државната управа во чија надлежност се прашањата 

уредени со склучениот меѓународен договор да донесе поблиски прописи за 

извршување на тој договор. 

2. Мешовити комитети, одбори, комисии и други тела 

Во согласност со членот 11 од Законот за склучување, ратификација и 

извршување на меѓународни договори, претседателот на македонскиот дел на 

мешовитите комитети, одбори, комисии и други тела, формирани врз основа на 

меѓународните договори, во соработка со органот на државната управа во чија 

надлежност се прашањата кои се разгледуваат, до Владата поднесува предлогот на 

основи за водење на преговори и потпишување на соодветни меѓународни документи 

кој во себе мора да содржи оцена на состојбата за односите со односната држава или 

меѓународна организација; основните прашања во врска со односниот меѓународен 
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договор за кои ќе се водат преговорите, со предлог на ставови кои Владата треба да ги 

заземе.  

Владата, по усвојување на основите за водење на преговори, утврдува ставови 

кои ќе ги застапува македонскиот дел или делгација во односните тела кои се 

задолжителни за македонската делегација.  

 

3. Делегации 

 

Кога Владата ќе го прифати предлогот за поведување постапка за водење на 

преговори за склчучување на меѓународен договор и ќе ги утврди основите за водење 

на преговори, ќе определи делегација за водење на преговори, а може и да го овласти 

шефот на делегацијата да го потпише меѓународниот договор.  

Делегацијата на Република Македонија, определена за водење на преговори не 

може во текот на преговорите да отстапува од ставовите утврдени од Владата.  

По завршените преговори, Делегацијата поднесува писмен извештај за 

извршените преговори со усогласениот, односно парафираниот текст на 

меѓународниот договор на претседателот на Република Македонија, односно на 

Владата.  

По прифаќањето на извештајот и на усогласениот, односно парафираниот текст 

на меѓународниот договор,  Владата или претседателот на Републиката ќе определи 

лице кое во нејзино име ќе го потпише меѓународниот договор. 
62

 

Во контекст на меѓународните односи и во согласност со членот 5 од Законот за 

надворешни работи, во вршењето на надворешните работи претседателот на Република 

Македонија:  

- ја претставува државата во меѓународните односи, во согласност со меѓународното 

право и неговите надлежности;  

- учествува во креирањето на надворешната политика во соработка со Владата, 

преку утврдување на општите насоки на надворешната политика, вклучувајќи ги и 

прашањата од меѓународните односи со импликации врз безбедноста и одбраната на 

земјата;  

- го следи спроведувањето на надворешната политика и за резултатите и 

евентуалните несогласувања со другите органи за вршење на надворешните работи, 

може да го извести Собранието;  

- дава предлози и учествува во заземањето ставови за одредени надворешно-поли-

тички прашања од неговата надлежност, вклучувајќи ги и безбедносните и 

одбранбените аспекти кои произлегуваат од меѓународните односи;  

- поставува и отповикува со указ амбасадори и пратеници на Република Македонија 

во странство, во постапка утврдена со закон;  

- дава согласност за издавање на агреман на шеф на странско дипломатско претстав-

ништво и  

- ги прима акредитивните и отповиковните писма на странските дипломатски 

претставници, во постапка утврдена со закон.
63

 

 

4. Историски и уставен развој на модерната грчка држава 

Во 1830 година Грција ја добива својата независност од Отоманската Империја 

по Грчката војна за независност (1821-1829) со помош на Велика Британија, Франција 

и Русија. Грчката држава за прв пат меѓународно е призната со Лондонскиот протокол 
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63 Закон за надворешни работи, Службен весник на РМ,  бр. 46 од 2006 година. 



37 

 

од 3 февруари 1830 година, при што трите сили ги утврдуваат границите на новата 

држава, обезбедувајќи крај на Грчката војна за независност, и го одбираат Џон 

Каподитриас (Јоанис Каподитриас) од Крф како прв гувернер на новата Република. 

Сепак, следната 1831 година гувернерот на Грција е убиен со што грчкиот полуостров 

паѓа во конфузија. 

Набргу потоа, во мај 1832 година, британскиот секретар за надворешни работи лорд 

Палмерстон кој е длабоко заинтересиран за Грција се состанува со француски и руски 

дипломати и без консултација на Грците, одлучил дека Грција треба да биде монархија 

и да се воспостави стабилна грчка влада. Преговорите меѓу трите големи сили 

(Британија, Франција и Русија) на Лондонската конференција  (меѓународна 

конференција) во 1832 година резултираа со воспоставување на Кралството Грција, 

предводено од баварскиот принц Ото. На 21 јули 1832 година британскиот амбасадор 

сер Стратфорд Канинг и други претставници склучија договор со кој се поставени 

границите на новото царство на Грција на линија од Арта (Αρτα) до Волос (Βολος) кои 

како одлуки се ратификувани со Договорот од Цариград во текот на истата година. 

Договорот следи по Конвенцијата „Akkerman“ со која претходно се направени 

територијални промени на Балканот и признавање на Кнежевството Србија. 

Конвенцијата му го нуди престолот на баварскиот принц Ото со право да воспостави 

линија на наследување, но во никој случај круните на Грција и Баварија да не бидат 

меѓусебно споени. Од тој момент Грција е монархија во наредните 143 години, од 1832 

до 1975 година. Во меѓувреме, поради намалениот авторитет на владеење, кралот Ото е 

симнат од престолот во 1863 година и е заменет со принцот Вилијам (Vilhelm) од 

Данска, уште наречен Џорџ I, кој со себе ги носи Јонските Острови како подарок од 

Велика Британија. 

Бидејќи првиот грчки устав од 1832 година никогаш не бил спроведен, тоа му 

дало за право на кралот Ото да владее повеќе од 10 години без никакви уставни 

ограничувања. Од таа причина, на 3 септември 1843 година, грчката пешадија 

предводена од полковник Димитриос Калергис и од капетан Јоанис Макријанис, се 

собира на плоштадот пред кралскиот дворец во Атина одбивајќи да си оди сè додека 

кралот не се согласи да донесе нов устав. Под големиот притисок, кралот Ото се 

согласи на барањата со што е донесен грчкиот Устав од 1844 година во кој се 

предвидува режим на уставна монархија, со дводомен (bicameral) парламент составен 

од сенат и дом на пратениците.
64

  

Во 1864 година е донесен уште полиберален грчки Устав кој во грчката уставна 

историја ги воведе главните карактеристики на парламентаризмот.  

Во 1874 година, Charilaos Trikoupis објавува манифест обвинувајќи го кралот со 

осуда дека го заобиколува парламентарното мислење при изборот на премиер. Една 

година подоцна, на 8 мај 1874 година беше воведен парламентарниот плуралитет и 

кралот Џорџ I од Грција неволно го именува креаторот на манифестот за премиер.  

Во 1877 година, Charilaos Trikoupis се истакнува со значително подобрување на 

инфраструктурата на земјата, го користи својот авторитет да ја ограничи моќта на 

монархијата во мешањето на Собранието при гласањето доверба за секој потенцијален 

премиер. Благодарение на Trikoupis, новиот уставен принцип е признат и 

имплементиран: од страна на кралот, на најголемата партија е доделено правото да 

формира влада. 

Како резултат на Балканските војни од 1912-1913 година, со Букурешкиот 

мировен договор Грција ја зголемува својата територија и население. Во следните 

години, борбата меѓу кралот Константин I и харизматичниот премиер Венизелос 
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Eleftherios доминираше во политичката сцена на земјата и врз надворешната политика 

во пресрет на Втората светска војна, поделувајќи ја земјата на две спротивставени 

групи.   

Во 1916 година, три години по Балканските војни и почетокот на Првата светска 

војна, е создаден национален раскол во кој се продуцира уставна криза поради која се 

формираат две посебни влади: една во Атина и една во Солун. 

Како последица на Првата светска војна, Грција се бори против турските 

националисти предводени од Мустафа Кемал (Ататурк) што резултира со големи 

размени на населението меѓу двете земји во рамките на Договорот од Лозана. Тоа е ера 

засенета од големата задача за вклучување на 1,5 милиони грчки бегалци од Турција во 

грчкото општество и, обратно, турски бегалци од Грција преселени во денешната 

модерна турска држава. 

Со Уставот од 1927 година повторно се воспоставува републички режим на 

управување (втора грчка република) со кој се предвидува избор на шеф на државата. 

Во 1935 година кралот Џорџ II повторно е вратен на власт и е воспоставена уставна 

монархија. По изборите следната 1936 година, се создава политичка криза во која 

кралот назначува привремен премиер Јоанис Метаксас. Во истиот период царуваат 

индустриски немири како резултат на светската криза (од 1929 година) поради која 

Метаксас прогласува вонредна состојба, го суспендира Парламентот на неодредено 

време, суспендира различни членови од Уставот, со што воспоставува диктатура. 

На 28 октомври 1940 година фашистичка Италија бара предавање на Грција, 

барање кое грчкиот диктатор Јоанис Метаксас го одбива со што следува грчко-

италијанската војна, во која се испратени и германски сили. 

По завршувањето на Втората светска војна, повторно е воспоставена монархија 

на чело со кралот Џорџ II од страна на плебисцитот од 1946 година.  

Во 1948 година е подготвен за донесување мошне либерален и демократски 

Устав, но никогаш не е ратификуван како резултат на Грчката граѓанска војна (1946-

1949) поради која во 1952 година е донесен уште поконзервативен Устав со кој се 

ограничуваат основните човекови права и забрани од Грчката комунистичка партија. 

На 21 април 1967 година, со државен удар од страна на десничарските воени 

офицери се воспоставува диктатура позната како „Режимот на полковниците“, 

принудувајќи го кралот Константин II да ја напушти земјата.  

По Втората светска војна и ослободувањето од Германците, Грција доживеа 

горка граѓанска војна меѓу комунизмот и антикомунистичките сили, при што следните 

20 години се карактеризираат со маргинализација на комунизмот во политичките и 

општествените сфери и брз економски раст, спроведен во дел од Маршаловиот план. 

Разрешувањето на кралот Константин на центристичката влада на Јоргос 

Папандреу во јули 1965 година поттикна еден пролонгиран период на политичка 

турбуленција која кулминираше со државен удар на 21 април 1967 година. 

 На 11 јуни 1975 година е усвоен демократски устав со кој се воспоставува 

претседателско-парламентарна демократија благодарение на враќањето на цивилната 

власт под раководство на премиерот Константин Караманлис и новата влада, со што 

конечно е укината монархијата. Уставот е ревидиран во 1985 и 2001 година преку 

ограничување на овластувањата на претседателот на Републиката и е во сила до ден-

денес.
65

 Во политичкиот свет, Андреас Папандреу основа Сегрчко социјалистичко 

движење (ПАСОК), како одговор на конзервативната партија на Караманлис Нова 

демократија. Оттогаш двете политички формации имаат наизменично владеење со 
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државата. На 1 јануари 1981 година Грција станува десетта членка на Европската 

заедница (денешна Европска Унија), воведувајќи период на голем и одржлив 

економски раст. 

 

5. Уредување на меѓународните односи во согласност со Уставот на Грција 

 

Во третиот дел со кој се уредуваат функциите на државата во согласност со 

членот 28 е утвредено дека општоприфатените правила на меѓународното право, како и 

меѓународните конвенции ратификувани со закон и станати оперативни во согласност 

со нивните услови, стануваат составен дел од домашното внатрешно грчко право и ќе 

преовладуваат над кои било законски одредби спротивни на истите. Правилата на 

меѓународното право и на меѓународните конвенции се применуваат за странци само 

под услов на реципроцитет. 

Органи предвидени со Уставот можат со договор или спогодба да бидат 

учесници во агенции на меѓународни организации кога тоа е во служба на важен 

национален интерес и промовира соработка со други држави. За донесување на 

Законот со кој се ратификува таков договор ќе биде потребно да гласаат мнозинството 

од три петтини од вкупниот број членови на парламентот. 

  Грција слободно ќе процесуира закон донесен со апсолутно мнозинство од 

вкупниот број членови на собранието за ограничување на националниот суверенитет, 

доколку тоа го диктира важен национален интерес, не кршејќи ги притоа правата на 

човекот и основите на демократската влада и кој ќе се остварува врз основа на 

принципите на еднаквост и под услов на реципроцитет. Овие норми претставуваат 

основа за учество на земјата во процесот на европската интеграција.  

  Во второто поглавје на Уставот се утврдени овластувањата и одговорностите на 

претседателот. Во согласност со членот 36, претседателот на Републиката ја 

претставува државата на меѓународно ниво, објавува војна, склучува договори за мир, 

алијанси, економска соработка и учество во меѓународни организации и синдикати за 

кои на Собранието ќе му даде потребни појаснувања, кога е во интерес на безбедноста 

на државата. Ратификацијата на меѓународни договори не може да биде предмет на 

делегирање, а исто така, тајните норми на договорите во никој случај не можат да ги 

негираат јавните. Конвенциите за трговија, оданочување, економска соработка и 

учество во меѓународни организации или синдикати и сите други кои содржат 

концесии во кои постои одредба со која можат да се товарат Грците индивидуално, не 

се оперативни без ратификација од страна на Собранието. 

 

 6. Заклучок 

 

Во Грција се случуваат државни удари речиси секоја година помеѓу меѓусебно 

разјадените Грци, државата опстјува во една целина благодарение на данскиот крал и 

неговото 140-годишно управување со Грција од нејзиното осамостојување од 1832 па 

сè до 1965 година. Во 1981 година Грција станува членка на Европската Унија чии 

огромни финансиски средстава за помош како и совети и насоки од телата на Унијата $ 

помагаат на државата да го одржи внатрешниот граѓански мир и економски 

просперитет. Големите внатрешни превирање во двевековното постоење на модерната 

грчка држава придонесува до донесување на голем број устави и уставни измени, од 

кои некои се демократски, но повеќето диктаторски и недемократски. Последниот 

Устав од 1975 година има значителен напредок спореден со другите, но сепак и 

понатаму останува простор за подобрување, особено во областа на човековите права. 

Уставот изобилува со норми кои го потенцираат начелото на реципроцитет и тие 
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можат да претставуваат пример за македонските законодавци во однос на идните 

уставни измени на Уставот на Република Македонија.  
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Abstract 

Shortly after the referendum of independence in 8
th

 of September 1991 by which the 

Republic of Macedonia was declared an independent state the first country Constitution was 

adopted of the newly formed state comes into force on November 17, 1991. The constitution 

regulates various areas of the state including a separate chapter on foreign relations i.e. 

chapter number 6. The aim of this paper is deeper research of the norms regulating the field 

of international relations, taking into account legislation that more accurately regulates this 

area, but also comparatively analyzing the current Constitution of the Republic of Greece as a 

country with neighboring Macedonia. In this contexts, the constitutional development of the 

Republic of Greece will be reviewed form its independence in 1830 till now days, which 

would give a broader picture of the genesis of the present constitutional articles regulating the 

field of the international relations.  

 

Key words: Constitutional Law, International Relations, the Constitution of the 

Republic of Macedonia, the Constitution of the Republic of Greece. 
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МИСИЈАТА НА УНПРЕДЕП ВО МАКЕДОНИЈА-ПРВА ПРЕВЕНТИВНА 

МИСИЈА  НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
*
 

 

Апстракт 

Историски гледано, трудот нуди оригинални искуства за превентивната 

дипломатија кои произлегуваат од спроведувањето на мисијата на УНПРЕДЕП во 

Република Македонија како прва превентивна мисија во историјата на ООН. Светската 

организација го направи пионерскиот обид за рано спречување на потенцијалниот 

конфликт во Република Македонија, со што ја потврди огромната улога на 

превентивната дипломатија во одржувањето на меѓународниот мир и безбедноста, како 

еден од носечките механизми на ООН. Правилното разбирање на глобалните трендови 

на вооружените конфликти, подобрувањето на способноста за предвидување на 

конфликтите, дизајнирањето на политиката и плановите за превентивна акција, 

реформите во безбедносниот сектор, улогата на граѓанското општество и невладините 

организации се клучни фактори во превенцијата на конфликтите. 

 

Клучни зборови: превентивна дипломатија, превентивно распоредување, мир, 

конфликт, мировна операција.   

1. Вовед 

 Одржувањето на меѓународниот мир и безбедноста во светот, во услови кога тој 

се соочува со најразлични видови на неконвенционални и асиметрични закани, 

Организацијата на обединетите нации (во понатамошниот текст ООН) и регионалните 

организации ја воочија високата цена и недоволната ефикасност на традиционалниот 

метод на справување со конфликтите и се насочија кон превентивната дипломатија. 

Превенцијата на конфликтите останува приоритет во агендата на ООН и регионалните 

организации, како што се Европската Унија (во понатамошниот текст ЕУ) и 

Организацијата за безбедност и соработка во Европа (во понатамошниот текст ОБСЕ).  

 Имено, современите конфликти се претежно етнички по природа и, главно, се 

појавуваат кога етничките заедници не се во можност да ги остварат своите основни 

потреби. Ако во разрешувањето на ваквите конфликти пристапиме на конструктивен 

начин, решавајќи ги првенствено нивните причини, а не само последиците, реални се 

очекувањата да се дојде до вистинско разрешување на проблемот т.е. до изнаоѓање 

решение со кое сите страни во конфликтот ќе бидат задоволени.  

Превентивната дипломатија тргнува од старата народна мудрост која вели: 

Подобро да се спречи отколку да се „лечи“. Затоа и поранешниот генерален секретар 

на ООН (Annan K.) во својот извештај за работата на Организацијата се залага за 

поместување на улогата на ООН од култура на реакција во култура на превенција, 

елиминирајќи го коренот на причините за појавата на конфликтите. 

                                                            
* Прегледен научен труд 
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 Целта на трудот е да се елаборираат искуствата од воспоставувањето и 

спроведувањето на мисијата на УНПРЕДЕП во Македонија, кои треба да овозможат 

збогатување на превентивната дипломатија со нови научени лекции, со чија примена 

во идни превентивни мировни мисии би се зголемила ефикасноста на ООН во 

одржувањето на меѓународниот мир и безбедноста. 

 

2. Определување на клучните поими 

 

 Терминот превентивна дипломатија се развил во рамките на ООН во 

периодот по Втората светска војна. „Конкретниот термин превентивна дипломатија е 

релативно нов во репертоарот на претконфликтната превентивна практика. 

Истражувачите и практичарите на овој занает ги наоѓаат неговите корени во 

иновативните размислувања на вториот генерален секретар на Обединетите нации 

(1953-1960), починатиот (Hammarskjöld D.). Тој веруваше дека ООН треба да 

настојуваат со сите сили новите потенцијални конфликти да ги држат понастрана од 

сферата на разликите  меѓу суперсилите“.
66

 Благодарение на (Butros B. G.), а подоцна и 

на (Annan K.), поранешни генерални секретари на ООН, концептот на превентивната 

дипломатија поставен од (Hammarskjöld D.) повторно бил оживеан. 

 Во Агендата за мир од 1992 година, (Butros B. G.) превентивната дипломатија ја 

дефинира како „... активност за спречување на избивање спорови помеѓу страните, да 

се спречи ескалацијата на постоечките спорови во конфликт и да се ограничи неговото 

ширење, доколку тој се појави“.
67

 

 Според (Michael S. Lund), терминот превентивна дипломатија се однесува на 

„акциите или институциите кои се користат за спречување на политичките спорови, 

кои ќе се појават помеѓу или во државите, и ќе ескалираат во вооружен конфликт“.
68

 

 „Превентивната дипломатија своите активности ги реализира низ пет 

инструменти, и тоа: 

- Мерки за градење доверба; 

- Утврдување факти; 

- Рано предупредување; 

- Превентивно распоредување; и 

- Демилитаризирана зона“.
69

 

 Оттука, може слободно да се констатира дека превентивната дипломатија е 

политичка акција која се презема со согласност на сите страни директно вклучени во 

спорот, со цел да се спречи избивањето на недоразбирањата и конфликтите кои би 

можеле да претставуваат сериозна закана за мирот и стабилноста во светот.  

 Превентивното распоредување има за цел да го попречи насилството на 

местото на допирот или во зоната на потенцијалниот конфликт. „Во согласност со 

настанатите услови, превентивното распоредување е предвидено во неколку различни 

случаи и тоа: во услови на внатрешна криза на барање на владата или 

заинтересираните страни или со нивен договор, во услови на меѓудржавен спор кога 

двете држави сметаат дека превентивното распоредување на двете страни од нивната 

граница може да ги обесхрабри непријателствата, во услови кога државата се 

                                                            
66 Ј. Хенри Сокалски, Грам превенција: Македонија и искуството на Обединетите нации во 

превентивната дипломатија, (Скопје: Ми-Ан, 2005). 
67 Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by Summit Meeting of the Security 

Council on 31 January 1992, An Agenda for Peace Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, 

A/47/277 - S/2411 17 June 1992. 
68 Повеќе за ова види на www.foreignaffairs.com/.../michael-s-lund/underrating-preventive-diplomacy 
69 Марина Митревска, Превентивна дипломатија и мировни операции, (Скопје: Бомат графикс, 2010). 
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чувствува загрозено и од ООН ќе побара распоредување од сопствената страна на 

границата“.
70

 

 Сè поголемата актуелност на поимот мир во современите меѓународни односи ја 

наметнува потребата од негово дефинирање. Поради широчината на неговата употреба, 

речиси е невозможно негово убедливо дефинирање. 

 Во Универзалната декларација на ООН се определени карактеристиките на 

мирољубивиот светски поредок кои повикуваат на основните човекови права. 

Основните човекови потреби се моќен извор за објаснување на човековото однесување 

и социјалната интеракција. Според познатиот психолог (Maslow A.) и познатиот 

научник за конфликти (Burton J.), покрај основните човекови потреби како што се 

водата, храната и засолништето, тие ги вклучуваат физичките и не-физичките елементи 

потребни за човековиот раст и развој (физиолошки потреби, безбедност, љубов, почит 

и самодокажување). (Galtung J.), основач на трансцент-методот, односно методот за 

разрешување на конфликтите преку нивна трансформација со мировни средства и еден 

од основачите на модерните мировни студии, мирот го поистоветува со безбедноста 

(сигурноста) на поединецот. Според него, „негативниот мир е она што најголем број од 

неспецијалците го подразбираат под мир – а тоа е отсуство на „директно насилство“ 

или отсуство на војна. „Позитивниот мир е отсуство на друг вид на насилство – 

структурно насилство“.
71

  

 Според него, досега повеќе е истражувано личното насилство (видливото), а 

помалку структурното насилство (невидливото). Мирот ќе се постигне само кога нема 

ниту лично ниту структурно насилство. Според (Galtung, J.), едновремено е потребно 

постоење не само на негативен мир (отсуство на насилство) туку и постоење на 

позитивен мир, односно социјална правда т.е. рамноправна распределба на власта и 

средствата. 

 Во историјата на човештвото отсекогаш постоеле недоразбирања кои 

предизвикувале несогласувања, спротивставени интереси, различни гледишта за 

сопствените или туѓите интереси, незадоволени потреби и сл., кои во науката се 

познати под името конфликт. Во секојдневниот живот, конфликтот најчесто асоцира 

на судир помеѓу две или повеќе страни (лица или групи) кои применуваат сила за да ја 

победат другата страна или да се одбранат од неа.  

 Во стручната литература се среќаваат најразлични дефиниции за конфликтот. 

„Некои од нив го нагласуваат однесувањето на учесниците во конфликтот (било да се 

работи за прикриен отпор или отворена агресија), другите се концентрираат на 

изворите на конфликтот (какви што се ограничените средства или спротивставените 

интереси), а трети се однесуваат на ставовите и чувствата што се јавуваат во 

конфликтот (какви што се стереотипите, непријателството и нетрпеливоста)“.
72

 

Оттука може да се констатира дека конфликтот е резултат на истовремено постоење на 

конфликтни интереси и на конфликтно однесување помеѓу страните во него.  

 Мировните операции не се поимно одредени со Повелбата на ООН, ниту пак 

се непосредно споменати во неа. Тие операции се настанати во практиката и спаѓаат во 

пошироката област на мирот и безбедноста. Од настанувањето па сè до денес, 

мировните операции се менувале и тоа од релативно мали, традиционални воени 

операции и, во основа, набљудувачки мисии до комплексни мултидисциплинарни и 

мултинационални операции. Мултидисциплинарната природа на мировните операции 

                                                            
70 Лидија Георгиева, Творење на мирот, (Скопје: Студио АДА, 1999). 
71 Лидија Георгиева, Творење на мирот – Мирот, безбедноста и конфликтите по Студената војна, 

(Скопје: Виладорф, 2004). 
72 Трајан Гоцевски, Владимир Ортаковски и Лидија Георгиева, Разрешување и трансформација на 

конфликтите, (Куманово: Македонска ризница, 1999). 
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ги содржи политичките, хуманитарните, цивилните, изборните, административните, 

полициските, економските, социјалните и другите прашања со цел да се создадат 

безбедни услови за живот или ослободување од страдањето. 

 Во документите на ООН, мировните операции се дефинираат како единствен и 

динамичен инструмент развиен од страна на ООН, како начин да се помогне на земјите 

зафатени со конфликт, создавајќи услови за траен мир. Овде, посебно би ја истакнале 

дефиницијата за поимот на мировни операции од (Jelušič Lj.), која гласи: „Мировните 

операции претставуваат збир на воени и невоени активности за воспоставување и 

зачувување на меѓународниот мир“. 

 За еволуцијата на мировните операции на ООН, од 1948 година до денес, од 

страна на аналитичарите на меѓународната безбедност се користи терминот 

„генерации“. 

Мировните операции кои се реализираа во периодот на Студената војна се нарекуваат 

операции од „прва генерација“ или традиционални мировни операции бидејќи овие 

операции се реализирани врз основа на активностите на силите на набљудувачките 

мисии и силите за чување на мирот. Во тој период мировните операции се 

спроведувани со послаби воени сили. 

 Во доцните 80-ти години беше создаден нов вид на мировни операции за да им 

се помогне на страните во судирот да ги применуваат одредбите и договорите кои 

самите ги постигнале. Овој вид операции припаѓаат на „втората генерација“ мировни 

операции. 

„Третата генерација“ операции беа, пред сè, присилни операции преземени врз основа 

на глава VII од Повелбата на ООН без целосна согласнот на страните и најчесто во 

внатрешни конфликти, како што беа, на пример, Сомалија и Босна. 

 

3. Воспоставување на мисијата на УНПРОФОР во Македонија 

 

Настаните што се случуваа непосредно пред и по прогласувањето на 

независноста на Република Македонија (8 септември 1991 год.), предизвикаа значајни 

промени во целокупниот општествено-политички живот во државата.   

Отворено искажаните барања на етничките Албанци за федерализација на 

Македонија, нивното бојкотирање на референдумот за независност, како и одлуката на 

нивната пратеничка група да не гласаат за донесувањето на новиот Устав на Република 

Македонија (17 ноември 1991 год.), придонесоа за дополнително влошување на, и 

онака, кревките меѓунационални односи во  Македонија.     

Во овој критичен момент, Македонија се наоѓаше во исклучително тешка 

економска состојба. Македонската експертска влада, меѓу другото, требаше да се 

зафати со едно многу важно прашање за државата како што е националната економија, 

која поради војните кои се водеа во поранешните југословенски републики, 

меѓусебната соработка беше прекината или отежната. 

 Од друга страна, Владата мораше да решава прашања и од сферата на 

безбедноста, односно да започне со градењето на својот одбранбено-безбедносен 

систем кој ќе обезбеди безбедност и сигурност на државата и граѓаните што живеат во 

неа. Во поглед на ова прашање, Република Македонија имаше неколку алтернативи и 

тоа: „Изградба на сопствени вооружени сили и потпирање врз системот за колективна 

безбедност на Обединетите нации; прогласување на политика на „неутралност“ и 

барање од големите сили и соседите да ја почитуваат нејзината неутралност; 

склучување одбранбени договори со други земји; влегување во евроатлантските 
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интеграциони процеси; или комбинација на некои од претходните алтернативи.“
73

 Со 

оглед на безбедносната состојба во Македонија и во регионот, односно скромната 

опременост на Армијата на Република Македонија (во понатамошниот текст АРМ), 

како и опасноста од прелевање на конфликтот од територијата на поранешна 

Југославија во Македонија, таа се определи за комбинација на горенаведените 

можности, искористувајќи ги позитивните ефекти на секоја од нив. Одлучено е да се 

формираат сопствени вооружени сили и да се ползуваат превентивните механизми на 

Светската организација. Во однос на војната во поранешна Југославија е прогласена 

„неутралност“, додека во водењето на безбедносната политика на државата е најавена 

еднаква подготвеност за соработка со сите соседи и влегување во евроатлантскиот 

интеграционен процес, со нагласени и јасни чекори за членство во НАТО.“
74

     

 Заради неповолниот тек на настаните, внатре и во нашето поблиско и подалечно 

соседство (опасноста од прелевање на војните од поранешните југословенски 

републики во Македонија, загриженоста поради внатрешните меѓуетнички односи, 

лошата економска состојба во државата, слабата опременост на армијата, отворените 

територијални претензии искажани од непосредното соседство, непризнавањето на 

државата, идентитет, јазикот итн.), Република Македонија, како млада и држава која 

тукушто започна да го гради својот одбранбено-заштитен систем, процени дека е 

потребно да се распоредат превентивни мировни сили на ООН во Македонија на 

границата со Република Албанија и СР Југославија. 

 Врз основа на барањето на Република Македонија за присуство на мировни 

сили на ООН во Македонија, како и препораките на (Cyrus Vance и Lord Oven) 

копретседателите на Меѓународната конференција за поранешна Југославија - МКПЈ, 

генералниот секретар (во понатамошниот текст ГЕНСЕК) на ООН (Butros B. G.), 

предложи до Советот за безбедност (во понатамошниот текст СБ) да се пратат мировни 

сили на границата на Македонија со Албанија и СР Југославија, со превентивен мандат 

за набљудување и известување. 

 На 21 февруари 1992 година, СБ на ООН, со Резолуцијата 743 (1992), ја 

воспостави Мисијата на заштитни сили на ООН (во понатамошниот текст 

УНПРОФОР), за период од 12 месеци, со цел да создадат услови за мир и безбедност, 

потребни за совладување на кризата во поранешна Југославија. Советот одобри 

целосно распоредување на силите со Резолуцијата 749 (1992) на 7 април 1992 година. 

Силите на УНПРОФОР првично беа распоредени во Република Хрватска, а подоцна 

мандатот беше проширен во Република Босна и Херцеговина и во Република 

Македонија. 

 Непосредно пред воспоставувањето на мисијата на УНПРОФОР во Македонија, 

ГЕНСЕК на ООН (Butros B. G.) испрати специјална истражувачка мисија (од 28 

ноември до 3 декември 1992 година), со задача да ги испита околностите во Република 

Македонија и да даде мислење во врска со потребата од распоредување на мировни 

сили во Македонија. Позитивниот извештај на мисијата (Butros B. G.,) го испрати до 

СБ со препорака да се распоредат мировни сили на границата на Македонија со 

Албанија и со тогашна Сојузна Република Југославија (СРЈ) со превентивен мандат на 

набљудување и известување. Според извештајот на истражувачката мисија, 

распоредувањето на мали сили на ООН ќе биде од голема помош за Македонија во 

пребродувањето на овој неизвесен период. Тие би се распоредиле на северните и 

западните погранични области на Македонија, првенствено со цел да ги набљудуваат 
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овие области и преку командантот на силите да го известуваат ГЕНСЕК на ООН за 

сите оние настани што би можеле да претставуваат закана за безбедноста на 

Македонија, како и да ги одвраќаат таквите закани, придонесувајќи за јакнење на 

безбедноста во Македонија. Во извештајот се сугерира дека независноста на 

Македонија треба да биде грижа на целокупната меѓународна јавност и на соседите 

бидејќи македонскиот референдум за независност сосема го поништува Букурешкиот 

договор од 1913 година.  

 Веднаш потоа, СБ ја донесува Резолуцијата 795 (11 декември 1992 година) со 

која во Република Македонија беше воспоставена мировната мисија на УНПРОФОР, 

како дел од мисијата на УНПРОФОР во поранешна СФР Југославија. Мандатот на 

УНПРОФОР во Македонија, во суштина, беше превентивен, со задача да набљудува и 

да известува за настаните во граничниот појас каде што би можела да се наруши 

довербата и стабилноста на државата, заканувајќи се на нејзиниот територијален 

интегритет. Со Резолуцијата 795, СБ го овласти ГЕНСЕК на ООН, Бутрос Гали, да 

воспостави присуство на УНПРОФОР во Македонија, како што самиот препорачал во 

својот извештај (С/24923) и за тоа да ги информира властите во Албанија и во СР 

Југославија (Србија и Црна Гора). Исто така, Советот побарал од (Butros B. G.,) веднаш 

да испрати воен, цивилен и административен персонал и да размести полициски 

набљудувачи штом добие согласност од Владата на Република Македонија.  

 За командант на Командата на УНПРОФОР за Македонија бил назначен 

данскиот бригаден генерал (Fini Saermark Tomsen) кој својата должност ја презел на 25 

јануари 1993 година. „Нордискиот баталјон (НОРБАТ) се состоел од 434 луѓе 

организирани во три вооружени чети и опслужувал 18 набљудувачки места со постојан 

персонал – четири на границата со Албанија и 14 на границата со Сојузна Република 

Југославија. Истовремено, контингентот на УНЦИВПОЛ имал 24 (подоцна 26) 

набљудувачи, од кои 10 биле сместени во Охрид и ја набљудувале западната граница 

на Македонија, а 14 во Скопје, со задача да ја набљудуваат северната граница.“
75

 Во 

составот на мисијата учествувале и 35 воени набљудувачи, 10 цивили и 45 

административни лица и локални преведувачи. 

 Мандатот на мисијата на УНПРОФОР со команда во Македонија имал за задача 

да го набљудува граничниот простор со Албанија и со СР Југославија, со своето 

присуство да ја зацврсти стабилноста и безбедноста на државата и да известува за 

развојот на настаните кои би можеле да ја загрозат државата. 

 Подоцна, со Резолуцијата на СБ на ООН 842 (1993) од 18 јуни 1993 година, во 

составот на мултилатералните сили на УНПРОФОР во Македонија е одобрено да се 

вклучат дополнителни 300 американски војници кои се распоредиле на македонската 

граница спрема СР Југославија. Дополнителниот број на мировни војници придонесе 

за олеснување на работата на нордискиот баталјон што овозможило негово 

сконцентрирање на делот од границата со Косово и на границата со Албанија. 

 Според првичните извештаи на ГЕНСЕК на ООН до Советот, воената состојба 

во Македонија била релативно мирна и стабилна, но сепак постоеле одредени 

погранични насилства на северната гранична линија со СР Југославија, предизвикани 

од воените или полициските патроли. Пограничните спорови и инциденти на северната 

граница произлегуваат од ставот на властите во Србија дека македонско-српската 

граница е административна а не меѓудржавна граница, па така, сите инциденти кои се 

случувале на самата граница се инциденти на српска територија. 
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 Кога станува збор за западната граница на Македонија, албанско-македонската 

граница честопати била илегално преминувана од страна на албански државјани. Како 

резултат на овие погранични инциденти, голем број македонски погранични села биле 

принудени да формираат селски стражи за да се заштитат од честите грабежи и кражби 

кои ги извршувале албанските државјани. Исто така, според воени и полициски 

информации, голем дел од запленетото оружје во Македонија, како дел од илегалната 

трговија и шверц со оружје, има потекло од Република Албанија. Во овој период 

загрижува фактот што оружените инциденти ги започнуваат припадници на албанските 

погранични патроли. Во инцидентот кој се случил на 26 јуни 1993 година, загинал еден 

мајор на албанската армија, а еден капетан бил ранет. Многу вакви и слични настани 

предизвикувале чести заладувања на односите помеѓу Македонија и Албанија. 

 Согледувајќи ја внатрешната состојба во Македонија, заснована на извештаите 

на мисијата на УНПРОФОР, (Butros B. G.) одлучил да го запознае СБ и воедно да го 

предупреди дека ваквите настани можат да бидат многу поопасни за стабилноста на 

Македонија од кој било друг вид на надворешна агресија (UN doc. S/1994/300, 16 март 

1994). Препознавајќи ја потребата од проширување на мандатот и зголемување на 

персоналот на УНПРОФОР во поранешна Југославија, СБ ја донесува Резолуцијата 908 

(1994) од 31 март 1994 година во која, меѓу другото, се одлучува за проширување на 

мандатот на мисијата на УНПРОФОР со команда за Македонија, со нудење на своите 

„добри услуги“ онаму каде што е оправдано, а сè со цел да се придонесе за одржување 

на мирот и стабилноста во Република Македонија. „Според установената меѓународна 

практика, „добрите услуги“ претставуваат инструмент за мирно решавање на 

споровите меѓу одделни држави или други страни, при што трета страна се обидува да 

им помогне на спротивставените страни да постигнат договор.“
76

  

 Квалитативната промена на мандатот на мисијата на УНПРОФОР во 

Македонија овозможи проширување на надлежностите на мировните сили и во 

внатрешноста на Републиката, а со тоа и можност за отстранување на внатрешните 

конфликтни ситуации заради опасностите кои со себе ги носат. 

 

4. Воспоставување на мисијата на УНПРЕДЕП во Македонија 

 

  Имајќи го предвид фактот дека случајот во Македонија  беше поразличен 

од случаите во другите делови на поранешна Југославија, ГЕНСЕК на ООН, (Butros B. 

G.) упати предлог до СБ на ООН за замена на мисијата на УНПРОФОР со три различни 

но заемно поврзани мировни операции, така што секоја мисија би била предводена од 

цивилен шеф на мисијата. Специјалниот претставник на ГЕНСЕК (во понатамошниот 

текст СП на ГЕНСЕК) на мисијата на УНПРЕДЕП во Македонија, вели: „Формирањето 

и водењето на операцијата во Македонија како интегрална компонента на УНПРОФОР 

во првите две години не се покажа како најефикасно решение бидејќи најголем дел од 

одговорностите на УНПРОФОР се однесуваа на постконфликтни ситуации, што не 

беше од голема полза за решавање на потребите на Македонија во смисла на 

превенција на потенцијалниот конфликт.“
77

  

 На 31 март 1995 година, Советот за безбедност одлучи да ја замени мисијата на 

УНПРОФОР со три засебни, но меѓусебно поврзани мисии за поддршка на мирот. Во 

Босна и Херцеговина, Советот ги задржа мандатот и името на мисијата (УНПРОФОР). 

Во Хрватска, таа се нарекувала Операција за враќање на довербата на ООН (УНЦРО). 
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Во Република Македонија, со Резолуцијата 983 (1995) Советот одлучи мисијата на 

УНПРОФОР да се преименува во Превентивно распоредени сили на ООН 

(УНПРЕДЕП), со идентичен мандат, состав и обврски. Според тоа, изразувајќи почит 

кон персоналот на УНПРЕДЕП, на 12 мај 1995 година, ГЕНСЕК предложил воениот 

контигент да го сочинуваат мировници од Данска, Финска, Норвешка, Шведска и САД. 

Заедничката команда на мировните сили на ООН се наоѓаше во Загреб, главниот град 

на Република Хрватска. За СП на ГЕНСЕК и шеф на сите сили на ООН во поранешна 

Југославија бил одреден г. Акаши, а генералот (Janvier, B.) бил одреден за командант 

на сите три операции. На чело на превентивната мисија на УНПРЕДЕП во Македонија, 

за СП на ГЕНСЕК бил назначен г. (Sokalski, H.,) од Полска. УНПРОФОР престана да 

постои на 20 декември 1995 година кога овластувањето беше пренесено на 

мултинационалните сили за извршување. СП на ГЕНСЕК, (Sokalski, H.,), во однос на 

мандатот на силите на ООН во Македонија, вели: „Мандатот на Обединетите нации во 

Македонија може да се подели на три главни оперативни фази: првата од декември 

1992 година до март 1994 година, втората од април 1994 до март 1995 година и третата 

од април 1995 до февруари 1999 година. Во првата фаза, мисијата функционираше како 

дел од УНПРОФОР чие седиште беше во Загреб, Хрватска. Како компонента на 

УНПРОФОР, таа го носеше називот „Команда за Македонија“ кој подоцна беше 

променет во „Команда за ПЈРМ“. Втората фаза започна со проширувањето на 

политичкиот мандат – кој ги опфаќаше и „добрите услуги“ – на специјалниот 

претставник на генералниот секретар. Третата фаза започна со Резолуцијата на Советот 

за безбедност 983 (1995), според која „Командата за ПЈРМ“ на УНПРОФОР прерасна 

во посебна мисија наречена Превентивно распоредени сили на Обединетите нации 

(УНПРЕДЕП).“
78

 

 Врз основа на развојот на настаните во Македонија и во регионот, составот и 

бројната состојба на силите на УНПРЕДЕП во Македонија постојано се менуваше. 

Зголемувањето и намалувањето на превентивните  сили го вршеше СБ со своите 

периодични резолуции, а врз основа на редовните извештаи на ГЕНСЕК на ООН. Како 

главни активности на мисијата на УНПРЕДЕП можат да се споменат: превентивното 

распоредување и добрите услуги, граничното одбележување на границата со СР 

Југославија, промоција на помирувањето, како и творењето на мирот, градењето на 

мирот и хуманитарните активности. 

 Воената компонента на УНПРЕДЕП се состоела од два механизирани 

пешадиски баталјони: 500 војници на Нордискиот баталјон (со единици од Данска, 

Финска, Норвешка и Шведска) и 500 војници на Американскиот баталјон, поддржан со 

еден инженериски вод од Индонезија (50 војници). Вкупниот број на овластените 

воени сили изнесувал 1050 војници и 35 воени набљудувачи на ООН. Во составот на 

УНПРЕДЕП биле вклучени и 26 контролори на цивилната полиција и 168 лица од 

цивилниот персонал. Меѓународните воени и цивилни лица биле дојдени од 49 држави. 

 

5. Развој и унапредување на мисијата на УНПРЕДЕП во Македонија 

 

 Силите на УНПРЕДЕП, во соработка со властите во Македонија, постојано ги 

зголемувале своите услуги. Со своето присуство на границата со СР Југославија и 

Република Албанија вршеле набљудување и известување за развојот на настаните во 

пограничните области, кои би можеле да влијаат врз  поткопувањето на довербата и 

стабилноста во Македонија. На тој начин се зајакнувало меѓусебното разбирање и 

                                                            
78 Ј. Хенри Сокалски, Грам превенција: Македонија и искуството на Обединетите нации во 

превентивната дипломатија, (Скопје: Ми-Ан, 2005).  



49 

 

дијалогот помеѓу главните политички, општествени и етнички групи, промовирајќи ја 

мултикултурната и мултиетничката соработка во земјата. 

 Целта на превентивната мисија на УНПРЕДЕП во Македонија беше 

превенирање (спречување) на споровите во рамките на мандатот, одвраќајќи ги од 

сериозен конфликт. Нејзина главна задача беше надгледување и известување за 

развојот на настаните во пограничните простори кои можеа да ја нарушат довербата и 

стабилноста на државата. Мисијата претставуваше индикатор на СБ за рано 

предупредување, помош во зајакнување на меѓусебниот дијалог помеѓу политичките 

партии и помош во набљудување на човековите права и подобрување на 

меѓуетничките односи во државата. Според тоа, мисијата на УНПРЕДЕП ги штитеше 

политичките акции и добрите услуги, распоредените сили и хуманитарните 

активности. Мисијата на УНПРЕДЕП исто така помагаше во социјалниот и 

економскиот развој на државата, во соработка со останатите агенции и организации на 

системот на ООН. УНПРЕДЕП ја сочува блиската соработка со Мониторинг-мисијата 

на ОБСЕ во Македонија.  

 На крајот на 1995 година, мисијата на УНПРЕДЕП оперирала на 24 постојани 

набљудувачки места долж 420-километарската линија која се протега на македонската 

страна од границата со СР Југославија и Албанија. Таа, исто така, оперирала на 33 

привремени набљудувачки места. Границата била затворана и со 40 заеднички 

патроли, кои биле спроведувани во текот на еден ден. Воените набљудувачи на ООН ја 

дополнувале работата на баталјоните. Исто така и цивилната полиција учествувала со 

свои патроли во дел од граничниот простор. Заемно корисни контакти биле иницирани 

од страна на командантот на УНПРЕДЕП со воените власти на Албанија и СР 

Југославија. Постоела согласност на двете страни дека треба да се покаже поголема 

толеранција за време на граничните инциденти и потенцијалните недоразбирања. Како 

резултат на тоа, бројот на инцидентите помеѓу патролите на двете земји значително се 

намалил. 

 За време на превентивната мисија на УНПРЕДЕП во Македонија, државните 

власти воспоставиле солидна соработка со претставниците на ООН, што може да 

послужи како позитивен пример за идните мировни операции. Блиската соработка 

овозможувала целосно следење на состојбите во Република Македонија и нејзиното 

непосредно соседство и преземање соодветни мерки за отстранување на опасностите. 

Начелно, мандатот на мисијата на УНПРЕДЕП во Македонија беше продолжуван од 

Советот на секои шест месеци, со донесување нова резолуција. 

 Во врска со главните задачи, контрола и набљудување долж границата со СР 

Југославија и Република Албанија, воената компонента на УНПРЕДЕП соработувала 

со бројни цивилни агенции, нудејќи хуманитарна помош и услуги на локалната власт. 

Присуството на цивилните полициски набљудувачи имало значително влијание врз 

засилувањето на мисијата во комуникацијата со органите на цивилните локални власти 

и институции. Цивилната полиција одиграла значајна улога во следењето на состојбите 

во оние области каде што живееле етничките малцинства. За подобрување на својата 

ефикасност и исполнување на својот мандат, УНПРЕДЕП соработувал со разни 

регионални организации. Во 1992 година, Советот го поздравува присуството на 

мисијата на ОБСЕ во Македонија и го повикува УНПРЕДЕП да ја продолжи 

соработката со оваа организација. 

 Од своето формирање, мисијата на УНПРЕДЕП имала блиска соработка и со 

МКПЈ. Таа соработка, главно, била вклучена во две области: хуманитарни прашања и 

промовирање на дијалогот околу прашањата за човековите права на етничките 

малцинства. 
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  Според тоа, мисијата на УНПРЕДЕП ги штитеше политичките акции и добрите 

услуги, распоредените сили и хуманитарните активности. Мисијата на УНПРЕДЕП, 

исто така, помагаше во социјалниот и економскиот развој на државата, во соработка со 

останатите агенции и организации на системот на ООН. 

 Одлуката на Владата на Република Македонија за дипломатско признавање на 

Тајван (1 јануари 1999 година), беше донесена во едни сложени околности (опасност 

од ескалирање на кризата во Косово и нејзино прелевање во Македонија), во кои ниту 

една влада, која барем малку се грижи за безбедноста и иднината на својата држава, не 

би се одлучила на еден ваков неразумен чекор. Како резултат на дипломатското 

признавање на Тајван, НР Кина, на 9 февруари 1999 година, ги прекина дипломатските 

односи со Република Македонија, а на 26 февруари истата година стави вето во 

Советот за безбедост на ООН за продолжување на мандатот на УНПРЕДЕП во 

Македонија. 

 Со ставањето вето од страна на НР Кина, превентивната мисија на УНПРЕДЕП 

беше принудена да ја напушти територијата на Република Македонија, во време кога 

причините поради кои таа беше воспоставена, за жал, не беа надминати. Почнувајќи од 

1 март 1999 година, мисијата на УНПРЕДЕП престана да постои. 

 

6. Искуствата на превентивната мисија на  УНПРЕДЕП во Македонија  

 

 6.1.Воспоставувањето на мисијата на УНПРЕДЕП во Македонија се спроведе во 

едни сложени надворешни и внатрешни околности, и тоа:   

 Надворешни:    

    -   територијални претензии на соседите кон Македонија; 

             -   оспорување на името Македонија и 

             - опасност од прелевање на конфликтот од поранешните југословенски 

републики во Македонија. 

 Внатрешни: 

          -  стекнување на независноста без ниту еден испукан куршум; 

          -  влошени меѓунационални односи; 

          -  тешка социјална и економска состојба и 

          -  неопремена армија. 

 6.2.Целокупната постапка, од моментот кога официјално беше побарано 

присуство на мировни сили на ООН  (11 ноември 1992 година), па сè до донесувањето 

на Резолуцијата од страна на Советот за безбедност за распоредување на мировни сили 

на УНПРОФОР во Република Македонија (11 декември 1992 година), беше завршена 

за само еден месец.      

 6.3.Република Македонија не беше членка на ООН, но сепак на нејзина 

територија се распоредија мировни сили на Светската организација бидејќи таа веќе ги 

имаше вградено фундаменталните принципи и основните документи на ООН во 

темелите на својата држава. Релевантните политички субјекти во Република 

Македонија го подржаа присуството на мировните сили во државата и понудија 

гаранции за целосно спроведување на мандатот на мисијата.  

6.4.Мировните сили на УНПРЕДЕП беа составени од војници, цивилна 

полиција и воени набљудувачи кои со своите активности ја покажаа својата 

професионалност и обученост и се однесуваа во склад со мандатот. 

 6.5.Превентивната мисија на УНПРЕДЕП го следеше развојот на настаните во 

земјата и регионот, со цел да го промовира помирувањето помеѓу различните 

политички и етнички групи. Присуството на цивилните полициски набљудувачи 
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имаше значително влијание врз засилувањето на мисијата во комуникацијата со 

органите на цивилните локални власти и институции. 

 

7. Наместо заклучок 

 

  Врз основа на искуствата од превентивната мисија на УНПРЕДЕП во 

Македонија, можеме да ги извлечеме следниве научени лекции за превентивната 

дипломатија: 

      Непрекинатото следење на состојбите од политички, безбедносен, економски, 

социјален, еколошки и друг аспект овозможува квалитетна и навремена проценка на 

потенцијалните закани по мирот и безбедноста на државата. 

 Навременото реагирање на меѓународната заедница со превентивно 

распоредување на мировни сили е од исклучително значење за успешно разрешување 

на потенцијалниот конфликт. 

 Секоја мисија воспоставена врз основа на: 

 -  Висок степен на согласност (гаранции на земјата-домаќин), 

            - Прецизен мандат (сеопфатни проценки за потенцијалните закани), 

            - Навремен мандат (навремено спроведување на мандатот), 

Обезбедува сигурно спроведување на мандатот на мисијата и нејзин успех. 

 Доследното почитување и практицирање на принципите и техниките во 

планирањето и изведувањето на превентивните мисии од страна на мировните сили, 

обезбедува градење на меѓусебна доверба, разбирање и непречено спроведување на 

утврдениот мандат. 

 Комплексната природа на конфликтите ја наметнува потребата од проактивно и 

превентивно дејствување како на домашните (граѓанинот, локалната заедница, 

цивилниот сектор, владиниот сектор, медиумите и др.) така и на меѓународните актери. 

 

Оттука, може да се констатира дека раната акција на националните влади во 

утврдувањето и посочувањето на причините кои потенцијално можат да предизвикаат 

вооружен конфликт, секако поддржана и помогната со превентивните активности на 

системот на Обединетите нации, нудат најголем потенцијал за промовирање на траен 

мир, а со тоа и успешно одржување на меѓународниот мир и безбедноста. 

 
Користена литература: 

1. Георгиева, Лидија. Творење на мирот Скопје: Студио АДА, 1999. 

2. Георгиева, Лидија. Творење на мирот – Мирот, безбедноста и конфликтите по 

Студената војна, Скопје: Виладорф, 2004. 

3. Митревска, Марина. Превентивна дипломатија и мировни операции, Скопје: Бомат 

графикс, 2010. 

4. Славески, Стојан. Националната безбедност на Република Македонија и 

Евроатлантските интеграции, Скопје: Диги принт, 2003. 

5. Гоцевски, Трајан, Ортаковски, Владимир, и Лидија Георгиева. Разрешување и 

трансформација на конфликтите, Куманово: Македонска ризница, 1999. 

6. Сокалски Ј. Хенри, Грам превенција: Македонија и искуството на Обединетите нации во 

превентивната дипломатија, Скопје: Ми-Ан, 2005. 

7. Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by Summit Meeting of the 

Security Council on 31 January 1992, An Agenda for Peace Preventive diplomacy, peacemaking 

and peace-keeping, A/47/277 - S/2411 17 June 1992.  

 

 



52 

 

Drage Petreski, PhD 

Jance Ilievski, MA, 

Aleksandar Glavinov
, 
PhD  

Faculty of Security- Skopje 

 

UNPREDEP MISSION IN MACEDONIA - PREVENTIVE FIRST MISSION IN 

THE HISTORY OF THE UNITED NATIONS 

Apstract 

Historically, paper offers an original experience for preventive diplomacy arising from 
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СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ
*
  

 

Апстракт 

  Живееме во време кога безбедносните ризици стануваат наше секојдневие.  

Многу повеќе од која било претходна епоха во историјата, произведените безбедносни 

ризици посебно стануваат главна преокупација на социо-културните и безбедносните 

системи.  Луѓето веќе се навикнуваат да живеат во средина на сеприсутни, 

глобализирачки, сè помалку предвидливи и негативни (безбедносни) ризици, на начин 

на кој стануваат сè посвесни за нивното секојдневно присуство и за потребата од 

активно промислување и справување со нив.  Трудот прави напор научно да објасни во 

што се состои справувањето со ризиците во потесен и поширок контекст, да ја 

разоткрие содржината на тој поим и да ја разјасни разликата помеѓу поимите 

справување со ризик и управување со ризик.  Целта на справувањето со ризиците е да 

се обезбеди елиминирање, избегнување, намалување, реалокација или контрола на 

безбедносните ризици, односно она што се нарекува живеење со одредено прифатливо 

ниво на ризици. 

 

Клучни зборови: справување со ризик; управување со ризик; произведен 

ризик; предвидливост; прифатлив ризик. 

1.Вовед 

Поим и дефинирање на справувањето со ризици 

За денешните ризици повеќе одговара глобализираното општество како 

референтна рамка за проучување и справување со ризикот, зошто помина времето на 

модерното општество кога ризикот беше разбиран како неутрален концепт, во кој 

постоеја или се тврдеше дека постоеја горе-долу подеднакви можности како од 

позитивен така и од негативен исход. Како што вели Дебора Луптон, во модерниот 

поим за ризикот постоеше разбирање на “добри” и “лоши” ризици
79

. Денес, стварноста 

е таква, а општествената и културната перцепција уште повеќе инклинира кон т.н. 

“лоши” ризици, ризиците како можни опасности, т.е. кон ризикот како негативен 

концепт, како социо-културно и безбедносно прашање. 

 Ризикот е поим за некој очекуван, иден, претпоставен настан кој постои 

можност да се случи, но и не мора. Значи, ризикот е некој веројатен настан чие 

настанување зависи од сложената мрежа фактори кои ја сочинуваат неговата содржина. 

Како што укажува Бил Дуродие, “ризикот се однесува на можноста од некакво 

случување (настан, појава), предизвикани од активно и реално однесување или пасивно 

изложување на одредени појави од стварноста”
80

. Во денешните современи општества 

и култури во кои човекот секојдневно е изложен на ризици, од кои најголемиот дел 

свесно или несвесно ги создава, ризикот се перцепира како негативен концепт, како 

                                                            
* Прегледен научен труд 
79Deborah Lupton, Risk, (London & New York: Routledge, 1999), p. 8. 
80Bill Durodié, The Concept of Risk, (London: The Nuffield Trust, 2000), p. 3. 
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небезбедност гледана од страна на можните опасности, или, како што укажува Мери 

Даглас, “денес зборот ризик значи опасност, а висок ризик значи голема опасност”
81

.    

  Дефинирањето на ризикот е сложено поради неговата полисемичност и 

протејското, тешко дофатливо, а понекогаш и недофатливо значење, што произлегува 

како од неговата структура така и од социо-културните субјекти кои просудуваат за 

неговата вредност и значење
82

 (Герасимоски, 2009: 193-203).  Сублимирајќи, врз 

основа на она што погоре беше кажано, можеме да дадеме една синтетичка дефиниција 

за ризикот која би гласела: Ризикот претставува можна, претпоставена, очекувана 

појава, веројатно случување со можен позитивен или негативен исход, но најчесто 

негативен (можна опасност-негативен ризик). 

Времето во кое живееме е по многу нешта единствено во досегашната човечка 

историја.  Едно од највпечатливите обележја на ова време се секако и ризиците.  Не 

случајно и еминентиот британски социолог Ентони Гиденс проблемот на ризиците го 

определува како еден од петте најзначајни прашања со кои човештвото ќе мора да се 

справува во глобализираниот свет.  Токму така.  Да се справува.  А во тој прегнантен 

израз справување се кријат клучните определби за сложеноста на времето во кое 

живееме, за намалената предвидливост на настаните, и покрај секојдневното чекорење 

на науката напред со крупни чекори.  Она што светот сега го доживува, времето на 

„ризичното општество“ е една нова состојба на преплавеност со ризици кои во својата 

основа се негативни (безбедносни) и кои условуваат појава на свест за справување со 

истите.  Справувањето со ризиците претставува некогаш алтернативна, а денес 

единствена стратегија на одговор или борба со ризиците на современото живеење.  

Самото справување со ризиците означува значителен пресврт во дефинирањето на 

ризиците од времето на модерните општества, во она што ризиците претставуваат 

денес, во времето на постмодерните и глобализирани општества.  Управувањето со 

ризиците денес станува невозможна мисија затоа што не соодветствува со карактерот 

на денешните ризици, и уште повеќе, со развојот на ефикасна стратегија за одговор, 

борба и решавање на безбедносните ризици.   

Во последниве две децении, во нашиот јазик сме сведоци на наплив на 

англиската јазична и зборовна терминологија, особено во сферата на теоријата и 

анализата на ризиците. Речиси целосно некритички се презема јазичниот израз 

“менаџирање на ризици”, што е мошне широк, непрецизен и збунувачки во однос на 

македонската дистинкција на управување и справување со ризици, но кој пред сè, 

апсолутно не одговара на современиот карактер на ризиците. Имено, изразот 

“менаџирање на ризици” може да означува раководење, управување или справување со 

ризици, сè во зависност од контекстот, но најчесто се мисли на управување со ризици. 

Ова е наследство од т.н. модернистички теории за ризикот, кои на ризикот гледаа како 

на неутрален концепт кој може да се управува, тргнувајќи од убедувањето дека 

“организираната неизвесност може да се трансформира во ризик кој може натаму 

да се менаџира”
83

. Денес, би било најсоодветно истото да се преведува со справување 

со ризици, затоа што впрочем, тоа и го означува. Како и да е, за да се избегне и најмала 

нејасност, забуна и противречност, сметаме дека справувањето со ризици најмногу 

одговара и на духот на нашиот јазик, но е и многу попрецизно од странската 

терминологија во поглед на опишувањето и објаснувањето на сè што е врзано со 

современите ризици. концепт кој може да се управува, тргнувајќи од убедувањето дека 

                                                            
81Mary Douglas, Risk and Blame: Essays in Cultural Theory, (London & New York: Routledge, 1992), p. 24. 
82Саше Герасимоски, Ризиците и приватната безбедност, Хоризонти, Год. 5, Бр. 5 , Битола, (2000): 193-

203. 
83Michael Power, Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, (Oxford: Oxford University 

Press, 2007), p. 6. 
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“организираната неизвесност може да се трансформира во ризик кој може натаму 

да се менаџира”
84

.  Денес, би било најсоодветно истото да се преведува со справување 

со ризици, затоа што впрочем, тоа и го означува. Како и да е, за да се избегне и најмала 

нејасност, забуна и противречност, сметаме дека справувањето со ризици најмногу 

одговара и на духот на нашиот јазик, но е и многу попрецизно од странската 

терминологија во поглед на опишувањето и објаснувањето на сè што е врзано со 

современите ризици.  

Справувањето со ризиците би можеле да го дефинираме како најсоодветна 

стратегија на одговор, борба и разрешување на негативните (безбедносни) ризици во 

современиот свет, која опфаќа низа начини, постапки, дејства и мерки со кои во 

практиката се врши елиминирање, намалување, прераспределување или контролирање 

на ризиците, коешто обезбедува живеење со одредено прифатливо ниво на оние 

негативни (безбедносни) ризици кои во дадениот момент не можат да се отстранат 

или избегнат.   

Справувањето со ризиците се јавува како оптимален модел на одговор кон 

ризиците, кој суштински и изворно произлегува од секојдневните практики на борба со 

негативните (безбедносни) ризици од страна на поединците и социо-културните групи 

во општеството и кој како модел натаму се презема, надоградува и развива од страна 

на науката и државата.  Постои евидентна тенденција во денешните современи 

општества, справувањето да се издигне од сферата на тривијалните општествени 

односи, интеракции и комуникации од каде што потекнува и полека да се 

институционализира, што ќе рече, од несистематски и неорганизиран да добие 

систематски, организиран и институционален третман.  За таа цел, веќе се создаваат 

државни органи и тела кои за некои видови современи безбедносни состојби, меѓу кои 

најеклатантни се примерите со ризиците и кризите, даваат имиња на центри, агенции и 

други институции за справување со ризици или кризи.  Со тоа, не само формално-

правно туку и суштински е променет односот на државата, следејќи го примерот на 

односот на општествата и културите кон ризиците во поглед на нивното разбирање, 

проценување и разрешување.  Кога се во прашање современите ризици, државата учи 

од општествата и културите, односно учи како најсоодветно и најправилно да ги 

идентификува, разликува, разбере, проценува и како да се справува со камелеонската 

природа на современите ризици. 

2. Разлика помеѓу справување и управување со ризици
85

 

  Промената во карактерот на социо-културните односи и вредносно-

нормативниот поредок во современите општества доведе и до суштествена промена во 

карактерот на ризиците кои од неутрални станаа нагласено негативни (безбедносни) 

ризици.  Сето ова нужно доведе и до менување на основната стратегија на одговор и 

разрешување на ризиците од стратегија на управување кон стратегија на справување со 

ризиците.  Едноставно кажано, управувањето со ризиците како стратегија на одговор и 

разрешување на ризиците е применлива единствено во услови кога ризиците се 

попредвидливи, а значаен дел од нивната структура е познат.  Тоа важеше првенствено 

за современите општества во кои доминираше концептот на неутралниот (ниту добар, 

ниту лош ризик) развиван, пред сè, под влијание на економската теорија на ризиците.  

                                                            
84Michael Power, Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, (Oxford: Oxford University 

Press, 2007), p. 6. 
85Повеќе за разликата помеѓу справувањето и управувањето со ризици, види кај Саше Герасимоски, 

Културните вредности и ризикот во современото општество со посебен осврт на македонското 

општество, необјавена одбранета докторска дисертација, (Скопје: Филозофски факултет, Институт за 

социологија, 2010), сс. 236-246. 
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Оттука и зборот управување кој означува разрешување на некој познат проблем од 

стварноста.  Значи, може да се управува нешто што е познато, реално и релативно 

предвидливо.  Но, бидејќи современите ризици стануваат сè понепредвидливи (или 

помалку предвидливи), сè поприсутни, помалку познати и помалку реални, неопходно 

доаѓа и до промена на основната стратегија на одговор и разрешување на ризиците.  

Денес, зборуваме за справувањето со ризици како за основна, всушност, како за 

единствена стратегија на одговор и разрешување на ризиците кои доминантно се од 

негативен (безбедносен) карактер. 

Семантички (значенски) и содржински термините и поимите справување со 

ризици и управување со ризици се разликуваат, иако постои тенденција во светот, но и 

кај нас, овие два поими да се изедначуваат, па дури и да се употребуваат како 

синоними.  Под влијание на англиската јазична и говорна терминологија, изразот 

менаџирање добива широка употреба и за поими и термини кои се далеку од основниот 

негов круг на употреба, оној на економските односи.  Така, денес можеме да сретнеме 

употреба на терминот менаџирање на кризи, менаџирање во безбедноста, па дури и 

менаџирање на ризици, иако самата суштина на фразата ни оддалеку не е применлива 

во современата безбедносна сфера, а особено не за проблемот на безбедносните 

ризици.  Можеби, една од причините зошто доаѓа до оваа забуна е и широкото значење 

на изразот „менаџирање со ризици-risk management“ кој некритички се презема од 

англискиот јазик.  Имено, таму претежно се употребува изразот менаџирање на ризици 

и тогаш кога се подразбира справување со ризици, а не само управување. Навистина, 

глаголот менаџира во англискиот јазик означува да се управува, да се раководи, но и да 

се справува, иако за тоа англичаните поретко ги употребуваат и изразите „risk handling-

handling with risks“ и „risk dealing-dealing with risks“, нешто за што се одлучивме и ние 

во преводот на фразата справување со ризици за да биде соодветна на македонската 

дистинкција на справување од управување со ризици.  Во современиот македонски 

литературен јазик состојбата по однос на ова прашање е јасна и изразот справување со 

ризици е доволно прецизен, широк и соодветен, што не остава простор за замена на 

истиот со несоодветните фрази управување или менаџирање со ризици.   

Исто така, не само семантички, ами и содржински изразите справување со 

ризици и управување со ризици се различни.  Така, да се справиш со нешто значи да се 

примени сè што е дозволено, законски не е забрането, а морално и вредносно 

допуштено за да се разреши определена ризична ситуација, без притоа цврсто да се 

следи одредена постапка, метод или авторитет во дефинирањето, проценувањето и 

разрешувањето на безбедносните ризици.  Згора на тоа, справувањето со ризиците 

вклучува и разнороден и голем број субјекти, поединци и социо-културни групи кои 

делуваат во брзо променлива социо-културна средина во која ризиците се менуваат, се 

јавуваат нови, старите се преобразуваат во нови облици и сл.  За разлика од тоа, 

управувањето со ризиците обично претпоставува следење на точно утврдена постапка, 

процедура на дефинирање, проценување и разрешување на ризиците, во која 

структурата на ризиците е значително попозната, истите се попредвидливи, а во неа се 

вклучени точно определен број субјекти или институции.  Основно е да се знае дека 

можат да се управуваат единствено неутралните ризици какви што денес сè помалку 

има, додека справувањето е карактеристично за денешните негативни (безбедносни) 

ризици, кои се претежно произведени, латентни, глобализирани, сеприсутни и многу 

помалку предвидливи од неутралните ризици (оние кои содржат можна опасност, но и 

можна придобивка од остварувањето на ризикот). 

За разлика од управувањето кое подразбира цел збир или систем од чекори, 

постапки, мерки и одлуки со кои некоја позната појава или предмет (проблем) од 

стварноста се манипулира (третира, обработува) на одреден начин, за да се остварат 
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некои однапред дефинирани цели на поединецот, групата или системот кои се јавуваат 

во улога на управувачи, справувањето подразбира повеќе збир, а поретко систем од 

чекори, постапки, мерки и одлуки со кои некоја непозната или делумно позната појава 

или предмет од стварноста (проблем) се настојува да се манипулира (третира, 

обработува) на одреден начин, за да се остварат некои однапред дефинирани цели на 

поединецот, групата или системот.  Така, можат да се управуваат, на пример, 

загрозувањата или кризите (иако кај кризите постојат одредени ризици и неизвесности, 

со оглед дека кризата значи пресвртница која се очекува да се случи), додека за 

ризиците воопшто и за негативните ризици посебно, најсоодветна стратегија на 

одговор и нивно решавање е токму справувањето
86

.  Управувањето и справувањето 

најчесто се нарекуваат и стратегии, а некаде и начини или механизми за разрешување 

на одредени проблеми. Значи, основната разлика помеѓу управувањето и 

справувањето е што кај управувањето појавата или предметот (проблемот) од 

стварноста што настојува да се реши е познат, а кај справувањето истиот е 

непознат или делумно познат.  Треба да се каже дека справувањето секогаш не се 

јавува во чиста форма, туку некогаш може да имаме и комбинација од справување и 

управување на ризиците, сè во зависност од карактерот на самиот ризик.  Битна 

карактеристика на современото справување со ризиците е постојаната промена, 

динамичноста и флаксибилноста на механизмите, начините и стратегиите на 

справување со ризиците, кои се обидуваат да ги следат во чекор брзите промени во 

карактерот на современите ризици, особено негативните (безбедносни) ризици, како 

што се оние поврзани со аморалните и асоцијални однесувања, социопатолошките 

појави, деликтите, криминалитетот и сите останати облици на деструкции
87

.       

3. Содржина на концептот на справување со ризици 

Што подразбира справувањето со ризиците? Што е неговата содржина? Да се 

справи поединцец, социо-културна група или систем со некаков ризик значи да се 

искористи сè што е дозволено, а не е морално, обичајно или формално-правно 

забрането, за да се отстранат негативните последици од остварувањето на ризиците во 

вид на загрозувања, загуби, штети или други негативни последици по луѓето, 

заедниците, предметите и појавите од значење за луѓето и социо-културните групи и 

системи. Справувањето е многу пошироко од управувањето и подразбира широк 

спектар на начини на реагирање и однос кон ризиците како би се одржале под 

контрола (доколку нивното присуство е континуирано и неизбежно), да се 

елиминираат со превентивни мерки, доколку тоа го дозволува карактерот на ризиците, 

да се сведат на минимум негативните, преку замена на ризиците или нивна “алокација” 

и “реалокација” (распределба и прераспределба) низ општествената структура и 

афектираните појави, а да се стимулираат позитивните исходи кај неутралните и 

композитни ризици
88

. Справувањето како стратегија за однос кон современите ризици 

во себе вклучува различни епистемолошки позиции во разбирањето на ризиците 

(логичко-рационални, интуитивни, метафизички, теолошки, филозофски, психолошки 

и повеќе ирационални епистемологии), цела лепеза од можни одговори кон ризиците 

(од превенција, контрола, па сè до попречување и сузбивање на негативните можни 

исходи, а стимулирање на позитивните можни исходи од манифестирањето на 
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ризиците), исто како и мноштво социо-културни начини за справување (индивидуални, 

општествено и културно тривијални, научни, политички, верски и сл.). За 

справувањето примарно е отстранувањето на негативните, безбедносни ризици по пат 

на нивно одбегнување или елимимирање, намалување на нивното дејство или замена 

на потешките со полесни ризици (ризици со помали негативни последици). Самото 

справување се однесува на можните негативни исходи од негативните, безбедносни 

ризици, како и на негативните (безбедносни) аспекти на неутралните ризици. 

Справувањето со ризици нема смисла и не се применува кај позитивните аспекти на 

неутралните ризици, односно при свесното и доброволно изложување на ризик. Во 

современите општества и култури справувањето со ризиците пред сè се однесува на 

глобалните, произведени и прикриени ризици и нивните бројни и различни можни 

локални манифестации. Ако современите ризици се плод на противречните социо-

културни процеси како што се постмодернизацијата, индивидуализацијата и 

глобализацијата, пред сè, тогаш самата стратегија за справување со ризици мора да 

биде соодветна на нив, за да биде нејзината успешност поголема. Така, ако 

глобализацијата од нас бара многу поактивен однос и нејзино прифаќање, наместо 

пасивен однос проследен со колебливост од нејзино прифаќање или одбивање, а со 

оглед на фактот дека, како што вели филозофот Каран Синг, “глобализацијата стана 

стварност која е неминовна и на која не може и не треба да и се побегне”, тогаш, 

самата стратегија на справување со ризиците мора, според природата на сите нешта, да 

биде активна и да продразбира активно излегување (а, не самоизложување на нив по 

секоја цена) во пресрет на ризиците, активност која значи свест дека ризиците се тука и 

свест дека пасивното изложување кон истите е однапред осудено на неуспех
89

.  Дури, 

како што вели и Улрих Бек, алудирајќи на силниот нексус на глобализацијата и 

ризикот и самосвеста (рефлексивноста) како главна нишка која ги спојува и обединува, 

“мултипликацијата на ризиците предизвикува светското општество да се стеснува во 

заедница на опасност”, со што, заклучува доследно Бек, доаѓа и до промена во 

вредносните системи на тие општества од “вредносниот систем на нееднаквото 

општество, кон вредносниот систем на несигурното општество”, нешто што во 

неговата прочуена социолошка теорија за ризиците е попознато и како „ризично 

општество“
90

.  

Справувањето со ризиците може да се согледа во поширок и во потесен 

контекст. Во поширок контекст, справувањето ги опфаќа и фазите кои му претходат на 

самиот одговор на ризиците (самото справување), а тоа се идентификувањето, 

разбирањето и проценувањето на ризиците. Во потесна смисла на зборот, пак, 

справувањето со ризиците ги опфаќа само збирот од начини, техники, постапки, мерки 

и одлуки на непосредно справување, т.е. непосреден одговор на ризиците. Двете 

согледувања на справувањето со ризиците (поширокиот и потесниот) се дадени во 

продолжение во вид на шематски прикази.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
89Илија Ацески, Социологија, (Скопје: Институт за социологија, Филозофски факултет, 2002), с. 445.  
90Ulrih Bek, Rizično društvo, (Beograd: Filip Višnjič, 2001), s. 73.  
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Шема бр. 1. Справувањето со ризиците во поширок контекст 

 

 

 

 

 

Шема бр. 2. Справувањето со ризиците во потесен контекст 

Сметаме дека е потребно да образложиме што претставува справувањето во 

поширок, а што во потесен концепт.  Најпрво, ќе се задржиме на објаснување на 

справувањето во поширок контекст. 

Справувањето во поширок контекст ги опфаќа фазите кои следат на 

непосредниот одговор кон ризиците, односно непосредните дејствија кои се преземаат 

во врска со решавањето на ризиците, кои всушност го претставуваат самото 

справување, во потесна смисла на зборот.  Пред непосредното преземање на таквите 

дејствија (справувањето во потесна смисла на зборот), претходат неколку фази, и тоа: 

откривање на присуството на ризиците, разбирање на ризиците во поглед на 

значајноста на истите за социо-културните субјекти, проценување на ризиците 

(вреднување на нивниот карактер) и прогнозирање на можните исходи од 

остварувањето на ризиците.  Сите овие фази имаат за цел што е можно подобро да го 

приближат карактерот на ризикот до субјектот/ите на кој/и се однесува/ат и да 

придонесе за што е можно поуспешно справување со ризикот.  Под справувањето со 

ризици, некои автори, особено оние од економска, техничка и психолошка 

провиниенција, честопати ја подразбираат “анализата на ризикот-risk analyses”, која, 

според нив, ги опфаќа следниве постапки на детерминирање, разбирање и справување 

со ризиците: карактеризација на ризиците, нивна проценка, споредба, рангирање, 

приоритизација, менаџирање (справување) со ризикот во потесна смисла, т.е. самиот 

одговор кон ризиците, анализа на ризик-придобивки и ризик-штети, ефективност на 
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анализите на ризик-придобивките и ризик-штетите, анализа на ризик-одлуките и 

комуникација на ризикот
91

.    

  Откривањето (детектирањето) на ризиците е првиот чекор, постапка или фаза во 

справувањето со ризиците во поширок контекст. Самото откривање на ризиците не би 

требало да претставува некој проблем, со оглед на нивната сеприсутност во 

секојдневниот живот, но, тука се работи за откривање на присуството на конкретен вид 

ризик, што секако дека е поврзано и со втората и третата фаза (разбирањето и 

проценувањето на ризиците).  Најтешко се откриваат латентните и произведените 

ризици, односно, најтешко се осознава нивната содржина, вид и воопшто карактер.  

Откривањето на присуството на конкретен ризик, заедно со разбирањето и 

проценувањето на ризиците некаде со едно име се нарекува и идентификација 

(откривање на идентитетот на соодветниот ризик, односно на карактерот на дадениот 

вид ризик) или, пак, се вредува во проценувањето на ризикот во најширока смисла на 

зборот.  

Разбирањето на ризиците од страна на социо-културните субјекти (поединци, 

групи и системи) е втората фаза во поширокото сфаќање на справувањето со ризиците.  

Со чинот на разбирањето на ризиците, всушност, социо-културните субјекти го 

определуваат значењето на одреден вид ризик за нив, односно вредносно се 

произнесуваат за одредениот ризик/ци во зависност од интересите, потребите и 

важноста на дадениот ризик/ци за нивниот живот и искуството што го имаат во врска 

со справувањето со тој вид ризик. Во оваа фаза, социо-културните субјекти вршат 

всушност процес на субјективно и интерсубјективно вреднување и филтрирање на 

ризиците низ нивниот систем на вредности и таквото разбирање го проследуваат на 

следната фаза на проценување на ризиците, со којашто се добива целокупната слика за 

ризикот и како натаму ќе се одвива конкретното справување.  

Проценувањето на ризиците е централна фаза на справувањето со ризиците во 

поширока смисла на зборот.  Тука се обликува конечната претстава за ризикот и се 

определува неговиот карактер од различни аспекти (онтолошки, аксиолошки, 

гносеолошки и херменевтички), односно на лаичкото (тривијално) социо-културно 

разбирање му се придодаваат психолошкото, научното и другите видови на 

осознавање, опишување, објаснување и разбирање на ризиците.  Проценувањето на 

ризиците некаде се нарекува и “карактеризација на ризиците-risk characterization” и 

има за цел определување на карактерот на ризикот пред донесувањето одлуки за 

стратегиите, механизмите и начините за справување со нив
92

.  Секое проценување на 

ризиците всушност се заснова на и зависи од, повеќе или помалку, човечката оценка, 

вреднување и судење, па затоа, дури и несомнениот авторитет во научниот свет, и 

посебно во проучувањето на ризиците, Кралското научно друштво на Обединетото 

Кралство Велика Британија, ќе заклучи дека поделбата на објективна и субјективна 

проценка на ризиците е надмината и ја признава клучната улога на човекот (било како 

научник, политичар, јавност или обичен човек) во правилното проценување на 

ризиците
93

.  Во проценувањето на ризиците, самите субјекти вклучуваат и обединуваат 

различни извори на сознанија и фактори во определувањето на карактерот на ризиците 

како лични искуства, човечки и нечовечки фактори, сознанија на локалната и 

пошироката средина, науката и јавноста, но секојпат, тие се обработуваат на креативен 

начин, во намерата да се излезе на крај со менливата и непостојана природа на 

                                                            
91

Graham D. John, Making Sense of Risk, in M.H. Repacholi & A.M. Muc (eds.), EMF Risk Perception and 

Communication, Geneva: World Health Organization (WHO), (1999): 1-27. 
92

Paul C. Stern, & Harvey V. Fineberg, (eds.), Understanding Risk: Informing Decisions in a Democratic 

Society, (Washington, D.C.: National Academy Press, 1996), p.155.   
93Royal Society, Risk: Analysis, Perception and Management, (London: Royal Society, 1992), pp. 89-90.  
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современите ризици
94

.  На тој начин се доаѓа до поцелосна и приближно точна слика за 

вистинската природа на ризикот или за неговиот карактер (видот, големината, 

појавноста, интензитетот на манифестирање, бројот и видот на факторите кои го 

сочинуваат, предвидливоста од аспект на манифестирањето и сл.).  Самото 

проценување на ризиците означува процес, чин или резултат од процесот на 

вреднување на некоја појава (во случајов ризикот) со која се настојува да се даде 

одговор на прашањето што е и каков е одреден ризик, значи да се детерминира каков е 

квалитетот на ризикот во неговата целост.      Самиот збор, а и фазата проценување 

некогаш може да бидат нејасни, бидејќи зборот проценување може да се однесува на 

определување на карактерот на некоја појава во насока на нејзино предвидување или 

прогнозирање во некоја блиска иднина, а може да го има и значењето кое го даваме 

ние тука, односно, како вреднување на самиот карактер на ризикот во функција на 

предвидување, т.е. прогнозирање на неговата манифестација во иднина.  Тоа е и во 

духот на нашиот јазик каде, освен како процес на проценување или оценување 

(вреднување) или резултат од истото, проценувањето се сфаќа и како мислење или суд 

за некоја појава или настан од стварноста
95

.  И во странската литература наидуваме на 

двете значења на проценката на ризиците, што се гледа и од укажувањето на Кетлин 

Тиерни, според која, “проценувањето на ризиците опфаќа идентификување, мерење, 

специфицирање и оценување на можните исходи”
96

.  Како што гледаме, Тиерни мошне 

широко го сфаќа проценувањето на ризикот, нешто што ние го раздробивме на повеќе 

фази во рамките на анализирањето и справувањето со ризиците во поширока смисла на 

зборот.   

Прогнозирањето на ризиците е четвртата, најкреативна и најтешка фаза, фаза на 

предвидување на можните исходи од остварувањето на ризиците, и тоа како на самиот 

исход така и карактерот на тој исход (позитивен или негативен).  Прогнозирањето се 

врши врз основа на претходните сознанија за проценката на ризиците и врз основа на 

искуствените трендови за појавувањето на тој вид ризик во минатото (се разбира, 

доколку се располага со истите за тој вид ризик).  Самото прогнозирање означува 

социо-културно и научно засновано предвидување, пресметка или проценка на иден 

настан
97

. Со оглед на самата камелеонска природа и насоченост на ризикот кон 

иднината, оваа фаза е од суштествено (инхерентно) значење за ризиците и нема 

никаква смисла доколку се застане на фазата на проценување, а не се изврши 

прогнозирање на ризиците. Тоа е така бидејќи никогаш не сме целосно сигурни дали 

одреден ризик ќе се оствари, во кој обем, интензитет и со каква сериозност ќе бидат 

последиците од неговото појавување. Прогнозирањето на ризиците е инструмент на 

олеснување на нашето живеење и справување со ризиците во состојба кога поради 

самата природа на ризиците и нивната насоченост кон иднината немаме развиено, како 

човештво, поусовршен механизам за справување со неизвесната страна на ризиците. 

Прогнозирањето, заедно со проценувањето и самата анализа на ризикот се 

нераскинливо врзани со донесувањето на одлуки, кое, пак, од своја страна, значи 

инволвирање на политики и носители на тие политики. Од таа гледна точка, крајните 

                                                            
94A. Irwin, P. Simmons, & G. Walker, Faulty Environments and Risk Reasoning: The Local Understanding of 

Industrial Hazards? , Environment and Planning, Vol. 31, (1999): 1311-1326. 
95Зозе Мургоски, Речник на македонскиот јазик, (Скопје: Филолошки факултет “Блаже Конески”, 2005), 

с. 659.  
96Kathleen J. Tierney, Toward a Critical Sociology of Risk, Sociological Forum, Vol.14, No.2, (1999): 215-242. 
97Зозе Мургоски, Речник на македонскиот јазик, (Скопје: Филолошки факултет “Блаже Конески”, 2005), 

с. 646. 
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одлуки кои се носат за справување со ризиците во иднина се сложен микс од научни, 

психолошки, лаички и политички елементи
98

. 

Последната фаза од справувањето со ризиците во поширок контекст е самиот 

чин на справување со ризиците или справувањето со ризиците во потесна смисла на 

зборот.  Справувањето со ризиците како фаза се надоврзува и произлегува од 

проценката и прогнозата за ризиците, а тоа значи дека изборот и примената на 

реакцијата (одговорот), третманот и начинот на справување со ризикот и самото 

одлучување како да се постапи во врска со одреден вид ризик и кои мерки притоа да се 

преземат директно зависат од тоа каков е карактерот на самиот ризик, изгледите за 

појавување, како и природата и сериозноста на можните последици од неговото 

остварување.  Справувањето со ризиците како фаза во потесна смисла на зборот го 

опфаќа и континуираното следење (мониторинг) на справувањето со ризиците и 

обезбедувањето повратни информации за успешноста на самото справување.  Ова е со 

цел да се подобрат следните циклуси на справување со тој вид ризик.  Справувањето со 

ризиците, како што веќе напомнавме, може да се одвива во насока на преземање 

чекори, дејствија, мерки, начини, техники и одлуки за спречување на појавата на 

ризикот (доколку е тоа можно со активни дејства или со негово одбегнување, доколку 

се работи за крајно штетен и непосакуван ризик), елиминирање на ризикот (доколку се 

располага со такви можности, обично врзано за некои симплифицирани надворешни 

негативни ризици), замена на поштетниот со помалку штетен ризик (доколку постојат 

такви можности кога истовремено се појавуваат ризици со различен степен на штетно 

дејствие), дистрибуција/редистрибуција, алокација/реалокација и трансферирање 

(пренос) на негативните ризици на поширок простор или во поголем временски 

интервал за да се намали нивното можно штетно влијание; редуцирање на можните 

штетни последици од одреден вид ризик, па сè до контролирање на ризикот
99

.  

Контролирањето на ризикот Бен Карсон и Крег Луис со право го нарекуваат “живеење 

со прифатлив ризик” (одржување на некое прифатливо ниво на неизбежна штетност на 

одредени постојано присутни негативни-безбедносни ризици, со релативно позната 

јасна и константна структура, каде е возможно спречување на нивното ескалирање во 

потешки последици). Тие со право заклучуваат дека денес секој од нас мора да одлучи 

што е прифатлив ризик во секоја животна ситуација во секојдневието, со оглед на 

неоспорниот аргумент дека живееме во ера на сè поголемо значење на индивидуалното 

справување со ризиците
100

.  Сепак, денес е најчесто настојувањето кон спречување 

(превенција) на оние негативни ризици (како ризиците врзани за криминалитетот, на 

пример) кои можат да се спречат, а за што најмногу придонесува квалитетната 

проценка и прогноза на ризиците
101

.  Во сите случаи на справување со ризик, како што 

беше многупати кажано, се работи за негативни ризици, односно за справување со 

безбедносни ризици или, пак, со негативните аспекти на неутралните ризици за кои 

справувањето единствено има смисла. Најзначајни примери за справување со вакви 

негативни (безбедносни) ризици имаме кај современите облици на негативни ризици 

во глобализираното општество (меѓународниот тероризам, меѓународниот организиран 

криминал, пролиферацијата на оружје за масовно уништување, меѓународната трговија 
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со луѓе и дрога, глобалното затоплување и сл.).  Во сите случаи на справување со 

ризик, успешноста директно зависи и од вредносната оценка на субјектот/ите за 

сериозноста на ризикот и значењето на дадената вредност на која се однесува ризикот. 

Ова е посебно евидентно, на пример, кај справувањето со ризикот од меѓународниот 

тероризам
102

. 

Справувањето со безбедносните ризици во Република Македонија не било 

непознато низ историјата.  Она што сега е предизвик е секако справувањето со новите, 

особено произведените и латентните ризици кои ги носат постмодерноста и 

глобализацијата.  Со оглед на релативно изразената способност за прилагодување кон 

нови безбедносни ризици и ризични ситуации, како и со одреденото искуство за 

справување со дел од безбедносните ризици, реално е да се очекува дека Република 

Македонија може и треба успешно да се носи со современите безбедносни ризици.  

Секако, освен произведените и латентни ризици на глобализацијата кои се, пред сè, 

влијанија од страна, она што може да биде најголема пречка во идното успешно 

справување со ризиците секако е нестабилниот и недефиниран вредносен систем, со 

оглед на фактот дека токму тој игра клучна улога во фазите на справување со 

безбедносните ризици, особено при дефинирањето, разбирањето и проценувањето на 

ризиците. 

4. Заклучок 

Справувањето со ризиците е стратегија на одговор и разрешување на 

современите ризици која е речиси без алтернатива, најмногу поради суштествено 

променетиот карактер на ризиците од неутрален во негативен (безбедносен), 

разнородната структура, сеприсутноста, глобалноста, произведеноста и латентноста на 

современите ризици.  Како концепт, тој е многу понапреден и поуспешен во 

разрешувањето на современите ризици од надминатиот и застарен концепт на 

управување со ризиците карактеристичен за современите општества.  Справувањето со 

ризиците може да се разбере во потесна и во поширока смисла на зборот, но основно е 

дека како концепт е поставен на најширока социо-културна основа и дека во најново 

време доживува свое институционализирање преку политиките на справување со 

ризиците од страна на државата, и своја сциентизација преку вклучување во најновите 

теоретски, методолошки и емпириски сознанија на науката воопшто, а посебно на 

науките од областа на безбедноста.  Во Република Македонија, можеме да кажеме дека 

концептот и стратегијата на справување со ризиците има своја историска основа, за 

што говори и јасното социо-културно, значенско и содржинско разликување на 

справувањето од управувањето со ризиците.  Притоа, како нашето општество станува 

дел од глобализираниот свет така справувањето со ризиците сè повеќе доаѓа до израз и 

се развива.    
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DEALING WITH RISKS 

Abstract 

     We are living in an era when security risks are becoming our everyday.  Much more than 

any other previous epoch in history the manufactured risks become main preoccupation of the 

socio-cultural and security systems.  The people are getting used to live in an environment of 

all-present, globalized, less predictable and negative (security) risks in a way in which they 

are getting more and more aware of their everyday presence and the need to actively think of 

them and manage them.  This paper puts an effort to scientifically explain what the dealing 

with risks in narrower and wider context is consisted of, to reveal the contents of that notion 

and to clarify the difference between the concept of dealing with risks and risk management.  

The goal of dealing with risks is to assure eliminating, avoiding, reducing, reallocating or 

control over security risks, i.e., what we call living with an acceptable level of risks.  

 

Key words: dealing with risks; risk management; manufactured risk; predictability; 

acceptable risk 
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СОРАБОТКАТА  ПОМЕЃУ ПОЛИЦИЈАТА И АГЕНЦИИТЕ ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ ВО ФУНКЦИЈА НА 

МОДЕРНИОТ КОНЦЕПТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
*
 

Апстракт 

Со реформите во безбедносниот систем на Република Македонија дел од 

надлежностите беа децентрализирани од централно на локално ниво, додека одредени 

надлежности беа пренесени на приватните агенции за обезбедување на лица и имот и 

приватните детективи. 

Така, државните органи остануваат одговорни за одржување на целокупната 

безбедносна состојба, додека приватниот безбедносен потсистем има првенствено 

превентивна улога, односно е одговорен за обезбедување на лица и имот и вршење на 

приватни детективски услуги. Со цел да функционира така поставениот модерен 

безбедносен концепт, неопходно е постоење на отворена, навремена, конзистентна и 

координирана соработка помеѓу субјектите во рамките на двата безбедносни сегмента. 

Но притоа, практиката покажува бројни административни и функционални проблеми, 

како и нецелосна диференцијација на нивните надлежности. 

Ова истражување е спроведено со цел да се утврди состојбата и формата на 

постоечката соработка помеѓу полицијата и агенциите за обезбедување, да се откријат 

недостатоците и практичните проблеми, a во насока на давање предлози како истите да 

се надминат. Истражувањето вклучува 4 групи испитаници, и тоа: 309 работници за 

обезбедување и 20 менаџери на агенции за обезбедување, раководни полициски 

службеници од 20 полициски станици и 123 граѓани, сите избрани пропорционално од 

9 градови претставници на поедините региони во Македонија. Како инструменти беа 

користени интервјуа и прашалници. Резултатите покажуваат потреба од подигање на 

нивото на соработка преку: дополнителна обука, почести средби за размена на 

искуствата, заедничко планирање активности и сл., како и донесување подзаконски акт 

- Меморандум за соработка. 

 

Клучни зборови: приватна безбедност, агенции за обезбедување, детективи, 

полиција, соработка. 

 

1. Вовед 

 

Во текот на изминатите години динамиката на општественото живеење и 

современите безбедносни предизвици и потреби, влијаеа и врз започнување на 

„процесот на приватизација” на безбедносните системи во државите ширум светот. Тоа 

подразбира постепена децентрализација т.е. пренесување на поедини надлежности од 

јавната во приватната безбедност (ПБ), што ги намалува трошоците од државниот 

буџет. Така, денес државниот безбедносен систем (ДБС) сè  повеќе го насочува 
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фокусот кон вкупната безбедносна состојба во државата и асиметричните закани од 

меѓународен карактер, а во надлежност на субјектите на ПБ остануваат интерните и 

локални состојби и проблеми. Со ова е овозможено главните органи на ДБС (војска и 

полиција) да се фокусираат на основните активности, а споредните дејности како 

обезбедување на лица, имот и објекти, логистичка поддршка, одржување на техничко-

технолошки системи, обука на кадарот и сл., да станат основна активност на субјектите 

на ПБ.  

Но, во безбедносните науки и практиката сè уште постојат дилеми при 

утврдувањето на природата и карактерот на надлежностите на двата субјекти, така 

што, иако не е можно нивно целосно јасно и децидно дефинирање, сепак, нужно е 

нивно разграничување и законско прецизирање, особено во поглед на овластувањата и 

објектот кој се штити. 

Местото и улогата на приватната безбедност.  Во современите концепти на 

безбедност, јавната безбедност сè повеќе се третира како модерен концепт на 

полициско организирање и нејзин ангажман во рамките на општествената заедница, 

т.н. ,,community policing”,
103

 додека под ,,policing” се подразбира регулирање, контрола 

со помош на полицијата или со примена на полициски средства, односно активности на 

поединец или организација која дејствува легално во полза на јавни или приватни 

организации или личности на планот на остварување безбедност, сигурност или  јавен 

ред и мир, со пренесени овластувања - дадено полномошно, со јавни или приватни 

договори и прописи, усно или писмено.
104

 Под приватна безбедност, пак, се 

подразбира планска, организирана и законски заснована, самостојна или заедничка 

дејност и функција на поединци, претпријатија, приватни и/или професионални 

агенции, насочена кон сопствена заштита или заштита на други, како и заштита на 

соодветни лица, простор, објекти, работење или дејност, а кои не се покриени со 

ексклузивна заштита на државните органи”.
105

 За разлика од ДБС, кои се надлежни за 

целокупната безбедност во државата и чии ангажмани се во превентивна и репресивна 

функција, субјектите на ПБ преземаат активности за спречување на различните облици 

на загрозување на лица и имот. Тие имаат посебно место и улога
106

 во вкупниот 

безбедносен систем, независно од тоа дали делуваат како сопствена служба за 

обезбедување во рамки на приватната компанија или како АОЛИ, ангажирани по 

договор за вршење работи на обезбедување. ПБ претставува вкупност на мерки, 

постапки и активности, спроведени преку физичко обезбедување, но и со примена на 

технички средства и современи безбедносно-заштитни методи и начини на работа.  

Имено, ДБС приоритетно ги штити општествените интереси, а ПБ - приватниот 

интерес или интересот на клиентот. Разлики постојат и во однос на правните обврски и 

целите на обезбедување. Така, ДБС ги темели овластувањата врз правото и обврската 

на државата да ги гони и казнува сторителите на противправни однесувања, додека ПБ 

ги базира овластувањата врз правото на поединецот на лична заштита која ја пренесува 

врз основа на договор со АОЛИ или детективот.
107

 Така, надлежностите на АОЛИ, 

како субјект на ПБ во РМ, се: обезбедување на лица, објекти и имот, чуварско-

портирска служба (обезбедување и контрола на пристап), заштита на објекти со помош 

на технички средства, заштита на податоци кои се деловна тајна, и сл. Притоа, 
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пречекорувањето на овластувањата, а посебно можноста за примена на средства за 

присила од страна на АОЛИ, може да предизвика сериозни нарушувања и негативни 

последици во поглед на кршење на човековите слободи и права, што наметнува 

потреба од засилена контролно-надзорна дејност и строго законско дефинирање на 

формата, начинот, интензитетот и условите на нивна примена. 

Во насока на поуспешно остварување на вкупната безбедност, неопходно е 

зголемување на степенот на развој на свеста кај луѓето за унапредување на 

безбедносната култура и пракса, што ќе влијае на намалување на последиците од 

разните видови загрозувања, како и пораст на степенот на развој на ПБ.  Сите субјекти 

имаат свое место и улога во севкупната безбедност, но само целосно усогласени во 

единствен современ безбедносен концепт можат вистински да одговорат на 

безбедносните предизвици, закани и опасности на денешницата.   

Модели на соработка и односи. Во ерата на современото живеење и новите 

безбедносни предизвици, забележана е сè поголема соработка на субјектите од ДБС и 

ПБ во поглед на спречувањето на новите облици на криминалитет и терористички 

закани. ПБ често се појавува како „продолжена дејност“ на полицијата и другите 

државни органи, особено поради фактот што и вработените во АОЛИ се присутни на 

подрачја кои би можеле да бидат од интерес за криминално и терористичко 

дејствување.  

Одговорноста на полицијата при ширењето на ПБ е да го поддржи со 

партнерска улога во трансферот на знаење, искуства, информативни и други ресурси, 

давајќи í авторитет на државен орган. Во таа смисла, улогата на законодавната и 

извршната власт би била во поставувањето стандарди за одговорност и обученост на 

припадниците на ПБ во давањето услуги. Промовирањето на оваа „жешка“ линија 

помеѓу двете подрачја подразбира јакнење на взаемната доверба и надминување на 

бројните предрасуди кои постојат кај двете страни во врска со, донекаде, „измешаните“ 

улоги и вредности во сферата на јавниот интерес и заштита на граѓаните.
108

 

Во контекст на соработката помеѓу двата субјекта, постојат согледувања дека 

таа е најефективна во областа на контролата на криминалитетот на „белите јаки” и 

корпоративниот криминал. Своевремено, директорот на FBI (Federal Bureau of 

Investigation), Вилјам Вебстер ги насочил капацитетите на FBI кон ПБ, образложувајќи 

дека „приватната безбедносна индустрија му служи на бизнисот“ и дека „таа е во 

првите редови”, каде што корпоративниот криминал се случува, упатувајќи апел со 

своето учество да помогне и во остварувањето на функцијата на јавната безбедност.
109

  

Грабовски
110

, говорејќи за иднината на полициското делување (policing), 

вниманието го насочува кон актуелните трендови, во смисла на: здружување на 

приватните и јавните истраги; циркулација на персонал помеѓу јавната и ПБ; 

пренесување на одредени овластувања од јавната на ПБ и ангажирање на полицијата од 

страна на приватни лица. 

Стенинг
111

 прави разлика помеѓу следниве модели на однос: негирање, неволно 

препознавање, конкуренција, активна соработка и партнерство. Саре
112

 природата на 
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односот ја набљудува низ следниве модели: компромис, дополнување, конкуренција и 

заобиколување. 

Според Кесиќ, З.
113

, најчести модели на соработка и однос се: 

- независност - припадниците на јавната и ПБ имаат свои задачи и ретко остваруваат 

контакт; 

- конкуренција - работата на ПБ предизвикува закана за одржување на монополот на 

државата над полициските активности; 

- комплементарност - меѓусебно дополнување во спроведувањето на активности, но 

постои  јасна разлика во поделбата на задачите; 

- кооперативност - меѓусебна соработка и поддршка, со цел зајакнување на силите на 

секој субјект; 

- партнерство - највисоко ниво на кооперативност во постапувањето и потполна 

еднаквост помеѓу субјектите чија дејност е насочена кон постигнување заедничка 

цел.  

Според тоа, може да се заклучи дека моделите на соработка и однос помеѓу јавната и 

ПБ се движат од целосно негирање до хармонично меѓусебно делување, кои зависат и 

од индивидуалните перцепции и лични искуства на вработените во двата сегменти.  

Затоа, најоптимален начин на одговор на безбедносните предизвици е 

координираната, благовремена и отворена соработка во услови на глобализација, кога 

меѓузависноста на глобалните и локалните безбедносни проблеми е најголема, а 

врските помеѓу едниот и другиот аспект се речиси нераскинливи.
114

 

Судир на надлежности. Кога станува збор за координацијата помеѓу двата 

сегмента, во праксата се појавуваат бројни административни и функционални 

проблеми, при што често доаѓа до нарушување на меѓусебниот однос, како резултат на 

непостоењето законско допрецизирање, но и целосно, взаемно и доследно почитување 

и разбирање, како и постоење на одредена нетрпеливост. Наспроти општото мислење 

на полициските службеници за недообученост и непрофесионална структура на 

обезбедувачите, стои ставот кај другата страна за незаинтересираност, ненавременост и 

недоволна информираност на полициските службеници. Проблемите произлегуваат и 

од несфаќањето на заедничките интереси и цели за обезбедување поголема сигурност и 

заштита, како и недостатокот на желба за заедничка и кооперативна работа.  Дел од 

проблемот на судирот лежи и во фактот што во случаи на непрофесионално 

постапување и недоволни ангажмани на поедини вработени во АОЛИ (пр. постапувања 

при провални кражби, разбојништва, разбојнички кражби или друга криминална 

активност), сепак се завршува со постапување и интервенција на полицијата. Во вакви 

случаи, полицијата дополнително се ангажира, вложувајќи напори за решавање и на 

прашањата поврзани со „лошото” работење на АОЛИ.  

Ваквиот судир наметнува потреба од законскодопрецизирање и разграничување 

на целите, видовите на услуги, начинот на делување, финансиската поддршка и 

контрола над работењето на двата сегмента. ДБС го штити поширокиот јавен интерес и 

добра од сите видови закани и опасности, така што делува превентивно и 

репресивно
115

, финансиран е од државниот буџет, применува повеќе овластувања, 
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службениците постојано се обучуваат и доусовршуваат и подлежи на построга 

контрола. ПБ, пак, е насочена кон приватниот интерес на клиентите, нивната 

сопственост и лична безбедност, така што првенствено се постапува превентивно
116

, 

финансирани се на приватна основа, применуваат помал број пренесени овластувања, 

поседуваат минимална обука и понизок степен на контрола.  

Во високо развиените земји ПБ има свои надлежности и овластувања и во делот 

на криминалистичките истраги, што води кон преклопување на активностите со оние 

на полицијата. Всушност, сè поголем број детективски агенции нудат услуги на 

оперативно делување и расветлување на кривични дела кои се гонат по службена 

должност, а приватните истражители често ја утврдуваат веродостојноста на доказите 

на полицијата, помагаат при наоѓање сведоци, прибирање докази во полза на одбраната 

и сл. Во оваа смисла, Гил и Харт
117

 сметаат дека активностите на приватните 

истражители претставуваат дирекна конкуренција на криминалистичката полиција и 

приватните детективи, но истовремено укажуваат и на тоа дека доколку овие субјекти 

кои може да водат паралелни истраги се придржуваат до Законот, не претставуваат 

конкуренција, туку се во функција на утврдување на вистината.  

Всушност, приватните детективи треба да обавуваат активности кои не се во 

спротивност со работењето на ДБС и кои не задираат во сферата на нивните 

надлежности и овластувања, што во пракса е нецелосно разјаснето, особено начинот на 

спроведување на активностите од страна на приватните детективи.   

Присуството на повеќе државни органи за спроведување на Законот и голем 

број АОЛИ на релативно мал географски простор, преклопувањето на нивните 

надлежности, како и други причини од лична, политичка, верска природа и сл., може 

да доведат до ексцесни состојби и судири помеѓу двата субјекти. Во вакви случаи, од 

особена важност е навремено и објективно разгледување на сите околности кои довеле 

до судирот, согледување на суштината и пронаоѓање на заедничко прифатливо 

решение.          Соработката во другите држави. Неформалното истражување 

извршено во Канада, 1997 год., покажало различни ставови кај припадниците на двата 

сегмента во однос на соработката и нивниот партнерски однос
118

. Според полициските 

старешини, ПБ има легитимна и корисна улога, т.е. постои потреба од проширување на 

нејзините дејности на подрачја каде е порационално ангажирањето на АОЛИ, отколку 

полицијата. Полициските претставници, кои ги фаворизираат полициските извршни 

овластувања, не гледаат благонаклоно на развојот на ПБ, сметајќи дека АОЛИ се 

поистоветуваат со „приватна полиција“ или „параполиција“, а со нивните ознаки, 

возила, униформи и друга опрема во јавноста оставаат впечаток на полициски 

службеници. Истовремено, постои цврст став дека ангажирањето на АОЛИ има 

помошна улога во полициската дејност и неопходно е истите да бидат целосно 
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потчинети на стручноста, авторитетот и компетентноста на полицијата. Наспроти тоа, 

припадниците на АОЛИ укажале на недостатокот од партнерски однос со полицијата.   

Со цел поуспешна соработка, полициската станица на Едмонтон организирала 

тридневен курс за работниците во ПБ во примената на овластувањето лишување од 

слобода, кривичното и прекршочното законодавство, пишувањето извештаи и 

сведочење на суд, како резултат на што била евидентирана голема заштеда на 

полициските ресурси, зголемување на решените случаи, помалку конфликтни состојби, 

поголема почит и ефективност, нов пристап во јавниот менаџмент и сл. 

Според германското законодавство, полицијата и АОЛИ имаат потполно 

рамноправен третман, што претставува важен предуслов за успешна соработка, но и 

императив на германското позитивно законодавство.
119

 Истите постојано и 

функционално се надополнуваат, што í овозможува на полицијата поквалитетно да се 

насочи на нејзините основни дејности, додека АОЛИ повеќе се насочени на 

превентивните активности за спречување на кражби во објекти кои се обезбедуваат, 

транспорт на пари, скапоцености и хартии од вредност, обезбедување на аеродроми, 

лица, јавни собири и манифестации и сл. 

Во истражувањето во Косово, 2009 год., констатирана е недоволна соработка и размена 

на информации помеѓу АОЛИ и полицијата. Иако постои подготвеност и комуникација 

на теренот помеѓу двата сектора и законска обврска на АОЛИ за известување на 

полицијата при секаква повреда и напад на имотот, сè уште недостасуваат правни 

механизми кои ја обврзуваат таа соработка.
120

  

Во Србија, во 2008 год., исто така била воочена потреба од избегнување на 

преклопувањата на надлежностите помеѓу полицијата и АОЛИ при вршењето на 

комерцијалните дејности, заради избегнување на судирот на интереси. Соработката 

помеѓу полицијата и АОЛИ повеќе е присутна на репресивен, а помалку на 

превентивен начин, особено при вршењето кривични дела во компаниите, фаќање на 

сторителите итн.
121

 

 

2. Методологија 

 

Примерок. Истражувањето вклучува 5 групи на испитаници, и тоа: 309 

работници за обезбедување и 20 менаџери на АОЛИ, раководни полициски 

службеници од 20 полициски станици, 123 корисници на услуги и 253 граѓани; сите 

избрани пропорционално од 9 градови од поедините региони во Р. Македонија. 

Хипотези. Со разграничување на надлежностите помеѓу полицијата и АОЛИ, 

како и со подигнување на степенот на нивна соработка, ќе се обезбеди поголема 

сигурност и безбедност на граѓаните и нивниот имот, во насока на современиот 

концепт за безбедност. 

Инструменти и методи. Интервју и прашалници со по околу 20 прашања. 

Статистички постапки. Дескриптивна статистика: f-ции и %-ти. 

 

Резултати и анализа 

 

Најголемиот дел од испитаниците соработката ја оценуваат како делумно 

успешна (табела бр.1). Некои менаџери негативностите ги согледуваат во: 
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непрофесионално однесување на припадници на МВР, нередовна комуникација, 

непостојана соработка или само про форма, недоволна заинтересираност за неа, 

недоверба, отпор, потценувачки однос, арогантно и одважно однесување, 

нетолерантност, перцепирање на АОЛИ како конкуренција, ненавремено реагирање на 

МВР на повик од АОЛИ, недоразбирања со сообраќајната полиција, не пружање 

помош на терен, недоволна едуцираност за потребата од соработка, политизација и сл. 
 

Табела 1. Колку сте задоволни од степенот на Вашата соработка? 

 

 Обезбедувачи Менаџери МВР 

f % f % F % 

да, многу сум задоволен – успешна соработка 105 33,98 6 30 - - 

делумно сум задоволен – делумно успешна 153 49,51 11 55 11 55 

не, не сум задоволен – неуспешна соработка 38 12,30 3 15 9 45 

Неодговорени 13 4,21 - - - - 

Вкупно 309 100 20 100 20 100 

 

Кај припадниците на МВР постои поголем процент на одговори дека соработката е 

неуспешна, и тоа поради: малиот обем, соработка базирана на лични релации, 

непочитување на договорите со МВР, некоординација, постоењето предрасуди и 

недоречености, непрофесионален однос кај повеќето обезбедувачи, непридржување и 

непочитување на Законот и Правилниците за работа, недоволно познавање на 

законските прописи и однесување како полицајци, недостаток на заеднички состаноци, 

неразбирање на потребата од соработка, недефинирани заеднички цели и интереси, 

постоење меѓусебна недоверба и тенденција кон конкуренција, избегнување контакти 

со МВР, арогантно однесување, ненавремени известувања за безбедносните настани, 

мислење дека станува збор за рамноправност и можност за преземање на сите 

овластувања кои ги имаат вработените во МВР и сл.  
 

Табела 2. Колку често се остварува соработката? 

 

 Менаџери МВР 

f % f % 

секојдневно 3 15 - - 

еднаш неделно 5 25 2 10 

еднаш месечно 2 10 1 5 

само телефонски - - - - 

само кога имаме потреба (кога мора) 10 50 15 75 

никогаш - - 2 10 

вкупно 20 100 20 100 
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Во однос на зачестеноста (табела бр.2), 50% од менаџерите и 75% од претставниците 

на МВР сметаат дека соработката се остварува единствено кога истата е неопходна – 

кога мора да се соработува, што е уште еден показател за нејзиното нецелосно 

остварување.  

 
Табела 3. Каков е обликот на соработката? 

 

 Обезбедувачи Менаџери МВР 

f % f % f % 

Соработка 222 71,84 12 60 1 5 

неусогласено делуваат – секој за себе 44 14,24 4 20 10 50 

постои само како про форма 33 10,68 2 10 7 35 

конкуренција 8 2,59 2 10 - - 

неодговорени 2 0,65 - - 2 10 

Вкупно 309 100 20 100 20 100 

 

Според обезбедувачите (табела бр. 3), сепак постои некаков облик на соработка, 

наспроти постоењето неусогласеност или соработка само како про форма, според 

најголем дел од полициските службеници. 
 

Табела 4. Дали е потребно јасно дефинирање и разграничување на  

надлежностите на ОСЛ  во МВР и вработените во агенциите за обезбедување? 

 

 Менаџери МВР 

f % f % 

ДА 15 75 18 90 

НЕ 5 25 2 10 

Вкупно 20 100 20 100 

 

 Со недостатокот од јасно разграничување на надлежностите се сложуваат 75% од 

менаџерите, како и 90% од припадниците на МВР (табела бр. 4), посебно во делот на 

примената на законски дозволените овластувања, начинот, условите, носењето и 

употребата на оружје и други средства за присила од страна на обезбедувачите, поради 

можноста од злоупотреби, како и навремено известување на полицијата за 

безбедносните настани. Јасното дефинирање на правилата на постапување и преземање 

на мерки при затекнување на извршителите на кривични дела на лице место, како и 

прецизното лоцирање на просторот на делување кога се вршат паралелни работни 

задачи (при обезбедувањето на спортски натпревари, како преглед на лица, блокади и 

сл.) ќе се избегнат сите нејаснотии и судири од каде произлегува недовербата и 

конкуренцијата.  

Помал процент испитаници од двете групи сметаат дека нема потреба од 

дополнително разграничување, сметајќи дека Законот е јасен и истиот е потребно само 

доследно да се применува. 
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  АОЛИ треба да ја дополнува полицијата, но при тоа да постои рамнопревен 

партнерски однос. Постојат случаи кога по доаѓањето на полицијата истата целосно ја 

презема контролата на лице место, а АОЛИ се дистанцирани и ставени во подредена 

положба. Во прилог на ова, поедини менаџери предлагаат зголемување на 

овластувањата на АОЛИ, дури и нивно изедначување, со можност за преземање 

репресивни мерки до доаѓањето на полицијата, за што неопходна е висока обученост 

на сите членови на АОЛИ, проблем кој дополнително би требало да се образложува.  

Табела 5. Дали сметате дека одредени надлежности треба да се префрлат од МВР на 

агенциите  

(во смисла приватизација на одредени аспекти на безбедноста)? 

 Менаџери МВР 

f % f % 

ДА 10 50 10  50 

НЕ 10 50 10 50 

Вкупно 20 100 20 100 

 

Во однос на идејата за современ концепт на безбедност, дел од надлежностите на МВР 

да се префрлат на АОЛИ, постои поделен став кај менаџерите и кај претставниците на 

МВР (табела бр.5). Позитивниот став е образложен со потребата МВР да се насочи на 

откривање и докажување на крупен криминал, додека АОЛИ поефикасно ќе одработат: 

транспорт на пари, позорна служба, постојано надгледување на објектите преку 

мониторинг центар, обезбедување јавни манифестации и некои јавни установи и 

објекти: владини институции, НБРМ, амбасади, ДКП, КПД и ВПД, касарни, 

аеродроми, железнички станици, шуми, национални паркови и сл., како и водење на 

ситни истраги, од причина што истите имаат почести контакти со граѓаните. Притоа, 

МВР само ќе врши контрола и ќе дава сугестии, ќе се растовари од одредени за нив 

„несуштински“ дејности, со што ќе престане конкурентскиот однос и ќе се зголеми 

ефективноста на двата сегменти. Некои од испитаниците со позитивен став сметаат 

дека, сепак, одредени витални објекти треба да останат во надлежност на МВР, заради 

повисоки државни безбедносни интереси. 

Негативниот став оди со образложение дека АОЛИ сè уште немаат постигнато 

потребно ниво за квалитетно извршување на овие дејности, од причина што 

недостасува ред, дисциплина, хиерархија, компетенции, повисоки критериуми, 

законска регулатива, ефикасна контрола, но и постоењето можност за злоупотреба при 

меѓусебни пресметки.  
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Табела 6. Што мислите за улогата на потсистемот за приватна безбедност  

од аспект на сигурноста и безбедноста на граѓаните и нивниот имот? 

 

 Менаџери МВР Корисници 

f % f % f % 

поголема безбедност 17 85 13 65 117 95,12 

не влијае 3 15 6 30 5 4,07 

помала безбедност - - 1 5 1 0,81 

Вкупно 20 100 20 100 123 100 

 

Поголемиот процент од трите групи оценуваат дека ПБ на нивото на кое е развиена 

досега, сепак влијае на зголемување на безбедноста на граѓаните и нивниот имот 

(табела бр.6). Негативниот став се однесува на: несреденост, недоволно ниво на развој 

и квалитет на услугите, нелојална конкуренција, несоодветно менаџирање, 

недообученост на кадарот, вршење на услугата само про форма, но сето тоа посебно 

заради ниските цени и стандардот во државата и сл. Сè уште кај граѓаните недостасува 

безбедносна култура, обезбедувачите се доживуваат како рекетари, а АОЛИ како 

злосторнички здруженија. Истиот однос кон нив го има и МВР, а односите и 

соработката со локалната полиција се услов за успешно функционирање на ПБ во 

рамките на безбедносниот систем. Во најмала рака, АОЛИ се третирани како чуварска 

служба, недообучени и некомпетентни за работата што ја вршат. Во полош случај, 

полицијата ги доживува како конкуренција. Овој однос е резултат и на несоодветното 

медиумско претставување на АОЛИ.  

Ова се потврдува и кај корисниците. Тие во најголем дел се изјасниле дека се 

чувствуваат целосно сигурно откако соработуваат со АОЛИ, додека останатите 

напоменуваат дека недостасува соодветен степен на соработка со полицијата.  

Поголемиот дел од испитаниците сметаат дека АОЛИ, пред сè, успешно ја извршуваат 

превентивната улога во општата безбедност, така што преземаат (најмалку) 

ингеренции на позорна дејност, која своевремено ја извршуваа подрачните полициски 

станици, што ги намалува државните трошоци. АОЛИ овозможува повисоко ниво на 

заштита, пред сè на имотот, што полицијата не е во можност реално да го покрие. При 

тоа, посебна улога има патролното обезбедување, кое редовно врши обиколување на 

објектите, што објективно го намалува криминалот и повлекува поголем одзив и 

доверба кај граѓаните. Поедини АОЛИ постигнале високо ниво на развој и квалитет на 

услугите, но непостоењето стандарди ја намалува цената, платите и можностите за 

дообука на работниците. Сепак, ПБ во последните десет години се развива рапидно, па 

бенефитот се очекува подоцна.  
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Табела 7. Каков е Вашиот став за лицата вработени во агенциите за обезбедување на лица и 

имот?  

 

 

Градани 

 

F 

 

% 

Вкупно 

F % 

со влијание на агенциите, 

безбедноста е: 

поголема  190 75,10 253 100 

помала 59 23,32 

неодговорени 4 1,58 

во однос на полицијата 

агенциите се: 

партнер 163 64,43 253 100 

конкуренција 81 32,01 

неодговорени 9 3,56 

во однос на граѓаните, 

агенциите: 

ги заплашуваат 66 26,08 253 100 

влеваат сигурност 180 71,15 

неодговорени 7 2,77 

работењето во агенциите е: престиж 90 35,57 253 100 

немаат друг избор 136 53,76 

друго 19 7,51 

неодговорени 8 3,16 

 

Граѓаните укажуваат дека АОЛИ влијаат позитивно на нивото на безбедносна заштита, 

влеваат сигурност кај граѓаните, се партнер на полицијата, но работењето во АОЛИ е 

поради непостоењето друг избор (табела бр.7). Наспроти последново, 35,57% сметаат 

дека работењето во АОЛИ претставува престиж, поточно предуслов за да некој може 

да се занимава со оваа професија е тој да биде внатрешно мотивиран за оваа работа и 

да е доволно физички спремен, посебно затоа што истата е врзана со возраста. 

Негативните коментари се однесуваат на недостатокот на образование кај поедини 

работници, што е причина за избор на оваа професија, која, од друга страна, дозволува 

носење на оружје, што се доживува како „извор на моќ и покажување сила“ - главен 

фактор за несоодветното однесување на работниците и впечатокот на граѓаните за 

„кратко шишани момци со мускули и пиштоли”, криминалци и сл.  

 

3. Заклучоци и препораки 

 

Организацијата и функционирањето на современиот безбедносен систем 

подразбира негово перманентно прилагодување и доизградба како одговор на новите 
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безбедносни предизвици, закани, ризици и загрозувања, заради нивна превенција и 

отстранување на штетните последици.  

Нивото на кое е развиена ПБ во РМ се должи, пред сè, на слабата економска 

состојба на државата и невоспоставените стандарди за квалитет во целокупното 

живеење.  

Соработката помеѓу ПБ и ДБС, како важен аспект на ПБ, во функција на модерниот 

безбедносен концепт, бара постојан, искрен и партнерски однос за успешно 

извршување на заштитната функција, при што неопходно е заедничко залагање во 

подигнувањето на свеста кај членовите на двата сегменти и населението, воопшто. 

Резултатите покажуваат постоење соработка помеѓу двата сегмента во РМ, но 

неопходно е нејзино подигање на повисоко ниво. За да се оствари тоа, се предлага: 

- зачестени состаноци и двонасочна комуникација, пред сè заради размена на 

големиот број информации од заеднички интерес, заедничко планирање и 

реализирање на заеднички акции, рационализација на некои од ресурсите и сл.; 

- утврдување на стандарди и критериуми кои АОЛИ треба да ги задоволат, посебно за 

објекти од витално значење, кај кои една од најголемите закани претставува 

можноста од преземање терористички активности и индустриска шпионажа;  

- активирање на АОЛИ во поинтензивна пропаганда, со цел соодветна едукација и 

стекнување појасна слика за местото и улогата на ПБ, кај сите структури во 

државата; 

- деполитизирана и мотивирана Комора за обезбедување, која ќе се грижи за 

интересите на АОЛИ, за што се неопходни промени во нејзината организација, со 

цел непристрасен однос кон поедини АОЛИ; 

- прецизно утврдување на надлежностите, одговорностите и поделба на работните 

задачи на двата субјекти на терен и во Законот, особено доколку дојде до 

„приватизација“ на поедини аспекти на безбедноста од ДБС на ПБ, како и во 

ситуации на преклопување на теренот и извршување заеднички акции: 

обезбедување на јавни собири и манифестации, вршење кривични дела во објектот 

кој се обезбедува и сл., заради зголемување на меѓусебната доверба и почитување. 

Помошта на АОЛИ би се состоела во обезбедување информации од теренот, изјави 

во улога на сведоци и сл., со што ќе се овозможи навремено спречување на 

криминалните активности;  

- доедукација на членовите за ингеренциите на двата субјекти, во насока на градење 

здрав однос, соработка, намалување на импровизациите и контраефектот од 

евентуалното преклопување; 

- донесување на Меморандум за соработка, заради прецизно дефинирање на облиците 

на соработка, начинот на комуникација и размената на информации, со можност 

истиот да има облигаторна моќ, при извршувањето на комерцијални дејности и 

надминување на судирот на интереси. 
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THE POLICE AND THE PRIVATE SECURITY AGENCIES OF PEOPLE AND 

PROPERTY 

IN THE FUNCTION OF THE MODERN CONCEPT OF SECURITY 
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Abstract  

 

With the reforms of the security system in the Republic of Macedonia has been 

decentralized a part of the responsibilities from a central to local level, so that certain 

responsibilities are transferred to private agencies for securing people and property and 

private detectives.  

So, state authorities remain responsible for maintaining the overall security situation, while 

private security subsystem primarily has preventive effect and is responsible for securing 

people and property, as well as carrying out private detective services. In order to function 

such established modern security concept, it is necessary to have an open, timely, consistent 

and coordinated cooperation between the subjects in the frames of the both security segments. 

But, the practice shows numeurous administrative and functional problems, as well as 

incomplete ddifferentiations of their responsibilities. 

In this study, a research has been conducted with the aim to determine the situation 

and the form of cooperation between the police and security agencies, detection of flaws and 

practical problems in the direction of giving suggestions how to overcome them. The study 

includs 4 groups of interviewees, and they are: 309 security workers and 20 managers of 

security agencies, senior officers from 20 police stations, and 123 citizens; all allocated 

proportionally from 9 representative cities in Macedonia. Interviews and questionnaires have 

been used as instruments. The results indicated necessity of raising the level of cooperation 

through additional training, frequent meetings to exchange experiences, joint planning 

activities and so on, as well as promulgation of a bylaw - Memorandum for cooperation.  

 

Keywords: private security, private security agencies, detectives, police, cooperation 
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         Асс. М-р Марјан Ѓуровски  

Факултет за безбедност-Скопје                                                       УДК: 327.36 (497 - 15) 

 

МЕНАЏИРАЊЕ СО РЕФОРМИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ 

СИСТЕМИ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН-СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ
*
 

Апстракт 

Управувањето со безбедносниот сектор опфаќа структури, процеси, вредности и 

однесувања кои ги обликуваат одлуките за безбедноста и нивната имплементација. 

Целта за подобрување на управувањето со безбедноста е да се „достави“ безбедноста 

ефикасно и ефективно до субјектите преку демократски надзор и контрола.   

Реформите во безбедносниот сектор во западно-балканските земји се зависни од 

помошта на Европската унија и НАТО. Со оглед на нивната желба за членство во двете 

институции, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Србија и Црна 

Гора започнаа да ги инкорпорираат евро-атланските безбедносни норми и стандарди. 

 

           Клучни зборови: реформи,безбедност,НАТО,ЕУ, членство.  

1. Вовед 

Западен Балкан е геополитички термин кој се однесува на следниве земји: 

Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Србија и Црна Гора. Овој поим 

за прв пат е употребен на почетокот на деведесеттите години на минатиот век, со цел 

да ја објасни Југославија минус Словенија, плус Албанија. Земјите од Западен Балкан 

во политички и економски контекст се опишани како „црна дупка“ на Европа, како 

резултат од недостатокот на кооперација со остатокот од Европа и бавните реформи 

насочени кон модернизација и демократизација на овие држави.  

 Земјите од Западен Балкан зафаќаат територија од 196,047 km
2 

со популација од 

околу 21,5 милиони жители. Покрај крвавите војни и конфликти во 1990-те години, 

како и силниот пад на нивните економии, во последните 5-6 години бележат 

значителен напредок и успешно спроведување на реформи во бројни области. 

Овие земји се неразделив дел од регионот на Југоисточна Европа кој и денес, 

како носечки столб на комуникацијата помеѓу Европа и Азија, претставува заложник 

на традиционалните и современите криминални појави (трговија со оружје, луѓе и 

дрога, присуство на терористички групи и екстремистички религиозни движења). 

Транснационалните криминални здруженија, кадровски и технички се подобро 

опремени од постоечките државни безбедносни служби и ги користат недоволно 

уредената безбедносно-правна регулатива на земјите, слабата координација и 

недоволната ефикасност на правосудните и на безбедносните институции. 

Случувањата кои го одбележаа крајот на 20 и почетокот на 21 век битно ја изменија 

суштината на безбедносните закани во регионот и Европа и докажаа дека заканите по 

уставните вредности на Балканот сè уште имаат етнички предзнак. Настаните оставија 

безбедносни, економски,  социјални, психолошки и други последици, а надминувањето 

на меѓуетничките тензии и конфликти остана најбитен предизвик за претставниците на 

власта во земјите. Таквата околност во поновата историја на Балканот се рефлектираше 

врз задоволувањето на потребите за национална припадност и апетитите за создавање 

                                                            
* Прегледен научен труд 
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големи еднонационални држави.  Настојувањата за автономија и независност на 

одредени етнички групи често беа придружени со употреба на сила и оружје, што 

придонесе за усложнување на безбедносната состојба. Локалните конфликти, чие 

траење, интензитет и понатамошна ескалација тешко се предвидуваат, имаа за цел 

исполнување на потребите на различни етнички, културни и верски идентитети. Иако 

навидум завршени, некои од нив и денес тлеат и можат да прераснат во закана од 

регионален карактер. Дополнително, во дисхармонијата на општествата,  губењето на 

легитимитетот на државата над своите граѓани претставуваше една од причините за 

радикалните ориентации на одредени етнички групи кои се чувствуваа 

маргинализирани во сопствената држава. Во тој период,  лидерите во регионот како 

составен дел на политиката за решавање на меѓуетничките тензии прибегнуваа кон 

војна и насилство и користеа голема доза на воена реторика, и по цена на губење на 

нивниот кредибилитет пред граѓаните во новонастанатите демократии. Со текот на 

времето, драстично се промени пристапот во решавањето на меѓуетничките проблеми. 

Користената реторика, идеологија и практиката покажаа доволно недостатоци во 

интервенционистичкиот начин и наметнување на мирот. Големината на територијата 

на државата, геостратешката позиција, економската моќ и односите со ЕУ и НАТО 

одиграа значајна улога во вклопувањето на државите во безбедносната состојба во 

Европа. Сепак, ниедна држава од регионот не може самостојно да ги дефинира 

сопствените безбедносни интереси без да постави корелација со безбедносните 

предизвици и интереси на земјите од регионот. 

2. Безбедносни иницијативи на Балканот 

Во најголемиот дел од европското минато Балканот не претставуваше 

кохерентен регион,  напротив, и самиот беше поделен во многу од најважните поделби 

во историјата на континентот од кои некои дури и денес влијаат врз политиката на 

регионот. Во последната деценија на 20 век Балканот од страна на меѓународната 

заедница беше третиран како слаб и пропаднат регион што предизвика реакции на 

одредени држави и организации насочени кон негово стабилизирање. Во истиот тој 

период, државите од регионот што произлегоа од комунизмот се соочија со внатрешни 

предизвици од поинаков профил: во поранешниот систем државите немаа изборен 

легитимитет, но имаа авторитет и беа способни да владеат, дoдека во слабите 

транзициски држави елитите најчесто имаа легитимитет, но владите немаа авторитет и 

капацитет да владеат. 

Подолг период, почнувајќи од распадот на СФРЈ, поради специфичното 

опкружување и континуираната нестабилност, посебна потешкотија за секоја од 

балканските земји претставуваше дефинирањето и рангирањето на безбедносните 

приоритети, наспроти тврдите националистички ставови на домашните власти и 

отсуството на меѓусебна комуникација во регионот. Со завршувањето на конфликтите 

и напредокот на демократските процеси во регионот, кај креаторите на државната 

безбедносна политика пополека стивнуваа стравувањата од агресија од соседите. 

Можноста од внатрешен меѓуетнички конфликт во ниту една од земјите целосно не 

замре,  меѓутоа во голема мера беше заменета со можноста од закани предизвикани од 

формите на организиран криминал. Организираниот криминал ја регенерираше својата 

мрежа – делумно замрена за време на конфликтите. 

Регионот на Балканот по 1989 година помина низ неколку тектонски промени 

од кои секоја во себе носеше доволно потенцијал да ја измени самата суштина на 

општествениот систем карактеристичен за балканските земји до тој период. По падот 

на комунизмот беше формално промовиран новиот политичко-економски систем и 

процедурите на демократијата, а разделувањето на СФРЈ и етаблирањето на пет на 
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местото на претходната една држава темелно ја измени геополитиката на регионот и 

односнот на САД и Европската унија кон него.
122

 

Затоа, безбедносните инцијативи произлегоа како резултат на меѓузависноста и 

препознавањето на државните интереси на земјите од Западниот Балкан, но ги 

опфатија и останатите земји од регионот и пошироко, кои во иницијативите се појавија 

во улога на донори, партнери или набљудувачи. Во самите зачетоци на регионалната 

безбедносна соработка треба да се споменат препораките за земјите од регионот од 

членките на Советот на Европа дадени на Првиот и Вториот самит на претседатели на 

држави и влади. 

Иако одржани во време кога на просторите на Балканот беснееше војна, се однесуваа 

на залагањата на европските држави за стивнување на тензиите и заштита од 

пренесување на конфликтот на други делови од Европа. Но, поради крајно нарушената 

безбедносна состојба, никој не ги гледаше балканските држави како сериозни партнери 

во враќањето на мирот. Наспроти залагањата на меѓународната заедница, границите 

кои ги определуваат групите на етничка, културна, верска и друга основа да 

претставуваат мостови за соработка, во тој период се покажаа дека почесто се извор на 

закани и опасности по мирот. Со моделот на воведување на еврорегионите се создаде 

основа за соработка во повеќе области, а тоа претставуваше почеток за развивање на 

прекуграничната безбедносна соработка која стана дел од регионалната безбедносна 

политика. Иако во регионот делува Интерпол како носечки столб на меѓународната 

криминалистичка полициска соработка, сепак, ЕУ и САД, поради специфичноста на 

појавните облици на криминалот, инсталираа посебни тела во форма на регионални 

безбедносни иницијативи (најпрво СЕКИ, Пактот за стабилност во 1999 година, 

иницијативите кои произлегоа од Пактот и други). Преку безбедносните иницијативи 

партнерите од ЕУ, САД и трети земји испратија јасен сигнал за нивниот интерес и 

волјата на меѓународната заедница за интеграција и стабилизација на земјите од 

Југоисточна Европа. Токму со започнувањето на нивната реализација заживеа 

концептот за промоција на демократските вредности, добрососедските односи и 

регионалната соработка во функција на трајното зачувување на мирот на балканските 

простори. Кај безбедносните иницијативи, а посебно кај иницијативите кои произлегоа 

од Пактот за стабилност, во голем дел беше застапена безбедноста како најкритичен 

елемент кој му недостасуваше на регионот. Од периодот на распадот на СФРЈ и 

претходно, поради отсуството на безбедносна стратегија кај ЕУ, САД доминираа во 

меѓународниот безбедносен простор. Така САД, како најмоќна сила во рамките на 

НАТО, својата доминација ја остварија и на Балканот. САД претендираа индиректна 

заштита на земји во кои постои основа за остварување на нејзините државни цели и 

интереси,  а посебно на оние земји кај кои се наметнаа како гаранција за безбедноста 

или стратешки партнер во зачленувањето во НАТО. Тие, користејќи ја моќта и 

интензивната дипломатија, реализираа конкретни акции за превенција и запирање на 

веќе ескалираните конфликти. Тоа им даде доволно авторитет во односите со земјите 

од Западниот Балкан. Некои од земјите задржаа дистанца,  но некои од нив развија 

поблиски односи со САД и Алијансата што им овозможи поповолна позиција во евро-

атлантските интеграции. Од тие односи се разви иницијативата за формирање на 

Јадранската група. 

За докомплетирање на ефектите врз стабилноста и безбедноста на регионот 

придонесоа и мисиите на меѓународната заедница со политичко, хуманитарно, воено и 

полициско присуство кои сè уште во одредени делови од регионот ги гарантираат 

стабилноста и општествениот развој. 

                                                            
122 Пендаровски Стево, „Меѓународна безбедност“, Скопје, 2009 година, стр: 203. 
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Приоритетите на мировните операции спроведени на Балканот беа повеќе 

насочени кон воспоставување на системот на правна држава со формирање на 

структурата на безбедносниот систем, спроведување на законите и помош при 

фукционирањето на правосудството, отколку за помирување и раздвојување на 

завојуваните страни. Целосни ефекти дадоа само мисиите на НАТО и воените мисии на 

ЕУ по усвојувањето на Европската безбедносна и одбранбена политика во 2003година. 

3. Потребата од реформи во безбедносниот сектор 

Традиционално, под безбедносен сектор подразбираме збир на институциите и 

организациите кои се овластени да употребат сила, да наредат употреба на сила или да 

се заканат со употреба на сила заради заштита на правата на граѓаните и интересите на 

државата. Безбедносниот сектор во потесна смисла го сочинуваат војската, полицијата 

и разузнавачките служби. Во поширока смисла, во контекст на документот на Пактот 

за стабилност, безбедносниот сектор се состои и од структури задолжени за надзор и 

менаџирање на безбедносните сили, паравоените организации и приватните 

безбедносни структури. Во конфликтни општества безбедносниот сектор го вклучува и 

меѓународниот фактор. Безбедносниот сектор е еден од клучните елементи на 

демократските општества, особено во пост-комунистичките и пост конфликтните 

држави во транзиција, бидејќи безбедносните структури мора да бидат целосно 

демократски и преку парламентарната контрола да и одговараат на јавноста.  

За да институционализираат демократски-базиран безбедносен систем и да ја 

достигнат евро-атланската интеграција, земјите од Западен Балкан мора да го променат 

нивниот вредносен систем. Покрај нивниот легислативен прогрес, сите безбедносни 

институции од регионот мора да бидат потранспарентни и поодговорни, и да ги 

подобрат нивните имплемeнтациони  капацитети.Управувањето со безбедносниот 

сектор опфаќа структури, процеси, вредности и однесувања кои ги обликуваат 

одлуките за безбедноста и нивната имплементација. Целта за подобрување на 

управувањето со безбедноста е да се „достави“ безбедноста ефикасно и ефективно до 

субјектите преку демократски надзор и контрола.   

Реформите во безбедносниот сектор во Западно балканските земји се зависни од 

помошта на Европската унија и НАТО. Со оглед на нивната желба за членство во двете 

институции, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Србија и Црна 

Гора започнаа да ги инкорпорираат евро-атланските безбедносни норми и стандарди. 

Сите овие земји развија безбедносна легислатива и следниве точки се однесуваат на 

легислативниот прогрес, но и на приземјената реалност: 

 Одбрана: легислатива која ја регулира одбраната и воспоставува надзорни 

механизми е воспоставена во сите земји. Транспарентноста и јавната 

комуникација за одбраната варира од релативно затворена до привремено 

отворена. Србија и Црна Гора не успеаа да развијат забележителен развој на 

реформите во одбраната.  

 Разузнавање: земјите ги реорганизираа разузнавачките агенции и воведоа 

механизми за надзор и рамка на нивната јурисдикција. Сепак, реформите во 

разузнавачката област страдаат од наследството на централизираните влади, 

недостаток на ресурси и недоволно функционирање на надзорните институции. 

 Полиција: полицискиот сервис, некогаш користен како приватна армија на 

владеачките режими, се обидува да развие начин на размислување според кој 

полицијата треба да биде јавен сервис. Сите држави, со исклучок на Босна и 

Херцеговина, ги завршија полициските реформи и развија стратегии. Некои од 
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нив му дадоа значаен приоритет на концептот на community policing. Меѓутоа, 

полициските служби сеуште се централизирани, јавната одговорност сè уште не е 

развиена. 

 Гранично управување: целите како што се децентрализацијата, деполитизацијата, 

декриминализацијата и демилитаризацијата на граничниот менаџмент се 

инкорпорирани во легислативни решенија во сите земји. Сепак, значајни промени 

во практиката на граничниот менаџмент, вклучително и недостатокот на 

транспарентност и одговорност, треба допрва да се случат. 

Падот на Берлинскиот ѕид и обединувањето на Германија го означи крајот на 

биполарната поделба на светот. На Балканот, таквиот меѓник беше распадот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ). По надминувањето на 

проблемите предизвикани со дисолуцијата на федерациите и стивнувањето на 

еуфоричните национализми, започнаа процесите на транзиција во сите сфери на 

општественото живеење. Интегрирањето во НАТО и во ЕУ беше врвна политичка цел 

на најголемиот дел од водствата на поранешните социјалистички држави. Во делот на 

економијата, пак, преодот од социјалистичка, планска кон пазарно ориентирана 

економија беше најсериозната трансформација којашто  требаше да се заврши. Од 

начинот на кој беа спроведувани економските реформи, во голема мера зависеа и 

политичките дострели на  поранешните социјалистички држави. Денес, можеме да 

констатираме дека дел од државите успеаа да истранзитираат, други сè уште се 

справуваат, гледајќи го крајот, а трети и сега талкаат низ постсоцијалистичките свиоци, 

обидувајќи се да фатат некаков приклучок со остатокот од европските држави. Во 

однос на последната група, без  никави сомневања можеме да констатираме дека во неа 

спаѓаа(т) најголем дел од државите на Западниот Балкан. Тоа упатува на заклучокот 

дека токму на овие простори ќе го дочекаме крајот на консолидацијата и 

демократизацијата во Источна Европа. Историјата ќе даде одговори дали ваквото 

радикално скршнување на источноевропските држави беше очекувано и дали нужната 

трансформација којашто следеше беше успешна. 

Преголеми беа очекувањата дека иницијалните реформи во безбедносниот и 

одбранбениот сектор, веднаш по промените во периодот 1989-1997 година, ќе бидат 

доволни да го насочат безбедносниот и одбранбениот сектор и нивните главни актери 

и да осигураат соодветно однесување во нивните ново етаблирани формални 

демократски општества. Процесот на реформираање на безбедносниот сектор не 

напредуваше онака како што на прв поглед им се чинеше како на реформаторите така и 

на набљудувачите. Генерално, многу малку се промени на практичен план, а 

иницијалните реформи одвај придонесоа за „козметички“ промени. Ова беше 

најевидентно во продолжената доминација на поранешните служби за државна 

безбедност и разузнавачките агенции, во безбедносниот и одбранбениот сектор, дури и 

после 1991 г., проблем кој продолжи да домира во агендата на земјите од регионот до 

неодамна.
123

 

4. Реформите во безбедносниот систем на Република Србија  

Во Србија доминантниот контекст во кој се одвиваат реформите во секторот за 

безбедност е развоен, сфатен како процес на транзиција од пост-авторитативно во 

демократско општество. Условувањето во процесот на интеграција во Европската 

                                                            
123 Islam Yusufi, “Reform Processes in the Security Sector and their Influence on Security Governance”, статија 

претставена на  Втората годишна конференција за човековата безбедност, организирана од страна на 

HUMSEC проект во Сараево, 2007, стр:5 



85 

 

унија, но и соработката со НАТО имаат влијание врз текот на реформите во секторот, 

каде што еден дел, особено во службите за безбедност, и понатаму е оптоварен со 

„наследените деведесетти“ во текот на кои дојде до соработка на делови од секторот со 

одредени политички актери, но и со организираниот криминал. Иако проблемот со 

статусот на Косово е доминантен во социополитичката агенда на Србија, 

истражувањето на јавното мислење покажува дека граѓаните повеќе се загрижени за 

корупцијата, невработеноста и лошата економска состојба. Главните актери кои 

влијаат врз текот на реформите се политичките партии и одредени истакнати 

политички личности, чии активности не се сè уште во интерес на целото општество. 

Трендот политичките партии да настојуваат да контролираат делови од секторите и на 

тој начин да дојдат во судир со политичките ривали не е прекинат ни полсе 2000-та 

година.
124

  

Последните години во безбедносниот сектор во Република Србија се случија 

значајни и позитивни промени. Тие се секако еден од најважните производи на 

нејзината постепена, иако макотрпна, но недовршена демократизација и 

либерализација. Се чини дека локалните елити и актуелните носители на власта 

постепено го усвојуваат проширениот и продлабочен концепт на безбедноста, па врз 

негова основа сакаат да ја градат својата политика на национална безбедност. 

Благодарение на сето тоа Србија престана да биде еден од генератори на кризи и 

носител на закани по безбедноста на своите први соседи и регионот на Западен Балкан. 

Вклучувајќи се во процесот на меѓународна безбедносна соработка, Србија заедно со 

своите партнери сè повеќе придонесува за достигнување и унапредување одржлива 

национална и регионална безбедност. Србија престана да биде главна закана за 

безбедноста на своите граѓаните. Нејзниот апарат на сила е значително деполитизиран 

и ставен под детална контрола на легитимните и легалните носители на власта. Се 

создадоа и почетни, уставни и законски претпоставки за примена и понатамошен 

развој на постапки и средства за спроведување демократска и цивилна контрола над 

државните актери во секторот за безбедност. Заштитникот на човековите права, 

Државниот ревизор и Комесарот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер- постепено се вклучуваат во контролата и надзорот над државните носители 

на сила. 

Со основањето на Советот за национална безбедност започна постепено 

воспоставување обидинет и функционално поврзан систем на национална (државна) 

безбедност на Србија. На тој начин врховните политички одлучувачи и централните 

безбедносни реализатори дополнително се поврзани и ситемски обединети. Со тоа се 

создадени услови за унапредување на нивната меѓусебна соработка, но и зајакнување 

на контролата на извршната власт над безбедносниот сектор. Советот воедно е 

задолжен да обезбеди ефикасно и здружено делување на цивилните и воените служби 

за безбедност.
125

 

5. Реформите во безбедносниот систем на Црна Гора  

 Реформите во секторот за безбедност во Црна Гора се одвиваат во услови врз 

кои пресудно влијаеле три процеси. На прво место, тоа е процесот на формирање нови 

институции (особено воени), следен со процесите на НАТО и ЕУ интеграцијата и 

                                                            
124 „Центар за цивилно-војне односе“, интеренет сајт: 

http://www.ccmrbg.org/Novo/3991/Predstavljene+analize+konteksta+reforme+sektora+bezbednosti+u+zemlja

ma+Zapadnog+Balkana.shtml 
125„ Годишњак реформе сектора безбедности у Србији“- Центар за цивилно-војне односе, 2009 год., 

стр:13 

http://www.ccmrbg.org/Novo/3991/Predstavljene+analize+konteksta+reforme+sektora+bezbednosti+u+zemljama+Zapadnog+Balkana.shtml
http://www.ccmrbg.org/Novo/3991/Predstavljene+analize+konteksta+reforme+sektora+bezbednosti+u+zemljama+Zapadnog+Balkana.shtml
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севкупниот економски и општествен развој. „Шампион“ во реформите во 

безбедносниот сектор во Црна Гора секако е војската, формирана со стекнувањето 

независност и создавана во сообразност со НАТО стандардите. За разлика од неа, 

процесот на реформирање на полицијата се одвиваше многу побавно, првенствено 

поради големото влијание на политичките партии.
126

 

 Во рамките на реформите на системот на државната управа, Владата на 

Република Црна Гора во 2005-та година донесе Уредба за организирање на начинот на 

работата на државната управа во која Полициската управа се организира како посебен 

орган на управата, при што е дефиниран нејзиниот обем на активности и надлежности. 

Новиот Правилник, покрај тоа што ги потврди веќе постоечките сектори кои и 

претходно функционираа во рамки на СРЈ, воведе промени во смисла на 

реорганизација на Одделот за борба против организираниот криминал, каде што сега 

организационо се поставени и задачите за сузбивање на недозволената трговија со луѓе 

и заштита на сведоците. Од друга страна, приемот на црногорската полиција во 

полноправно членство во Меѓународната организација на криминалистичката полиција 

ИНТЕРПОЛ, доведе до формирање на Национално централно биро во Подгорица, во 

рамки на секторот за криминалистичка полиција, со што беше зајакната борбата 

против прекуграничниот криминалитет.
127

 

6. Реформите во безбедносниот систем на Босна и Херцеговина 

 Елементот кој ја прави БИХ единствен пример во однос на другите транзициски 

општества се однесува на условите и предизвиците за имплементација на концептот- 

реформи во безбедносниот сектор во земјата. Со оглед на фактот дека тој процес сè 

уште трае, реформата на безбедносниот сектор во БИХ покажува и одреден напредок 

кој се однесува на крајната фаза на дефиницијата за безбедност- почеток на 

имплементацијата на политиката на одбраната, создавање на воени доктрини, 

смалување на бројот на воените сили, основање на цивилни сервиси, подобро 

планирање на буџетот на одбраната и создавање на Државна гранична служба. 

Меѓутоа, најважниот чекор во целокупната реформа се однесува на нацртот и 

усвојувањето на Законот за реформи во одбраната. Потпишувањето на Дејтонската 

спогодба подразбира постоење на две војски, поделени според државна и етничка 

линија. Двата ентитета имаат свое Министерство за одбрана, па со самото тоа и своја 

војска. Во БИХ практично постоеа три војски, со оглед на фактот дека Армијата на 

Федерацијата БИХ е составена од бошњачки и хрватски компоненти. Со тоа постоела и 

војска на Република Српска што создало специфична, фрагментирана  замена за 

демократија и регионално помирување и соработка. Овие реформи беа најкорисни и 

структура во земјата. Освен тоа, постоеле и ентитетски системи на одбраната 

напоредно со ентитетските министерства за одбрана. Од тогаш еден од најголемите 

предизвици е токму промовирање значајни чекори за обединување на системот на 

одбрана на БИХ. Од 2003година, кога ОХР ја основа Комисијата за реформа на 

одбраната, во БИХ се случија две симултани реформи. 

 Во овој контекст значајно е да се напомене дека еден ваков развој на настаните 

е неопходен за да БИХ ги исполни барањата на НАТО за иден пристап кон 

Партнерството за мир.  
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http://www.ccmrbg.org/Novo/3991/Predstavljene+analize+konteksta+reforme+sektora+bezbednosti+u+zemljama+Zapadnog+Balkana.shtml
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Од 2006 година во БИХ доаѓа до застој на реформите, после неуспешните 

уставни реформи. Вклученоста на меѓународната заедница во овие процеси е сè 

помала, додека отпорот на домашните институции и актери кон реформите сè поголем, 

особено отпорот на политичките партии. Граѓаните како најголема опасност по 

стабилноста на државата го гледаат организираниот криминал, лошата економска 

состојба и социјалните немири. Интересен е податокот дека граѓаните повеќе им 

веруваат на меѓународните институции отколку на домашните. 

7. Реформите во безбедносниот систем на Република Албанија 

Реформите во Албанскиот безбедносен систем може да се поделат во три 

различни периоди, врз основа на различните социјални, политички и економски 

перспективи. Оваа поделба е тесно поврзана со политичкиот развој, но реформите во 

безбедносниот сектор треба да се над сите политички процеси. 

 Првиот период започнува со распадот на еднопартискиот систем, проследен со 

воспоставувањето на повеќепартиски систем и пазарна економија, кој завршува во 

1997година со распадот на политичкиот и безбедносниот поредок. Во текот на овој 

период се случуваа значајни правни и институционални реформи, кои го обележаа 

тоталниот пад на комунистичкиот режим. Сепак, како резултат на поранешната 

политичка култура, политичките процеси не усеаа да ги воспостават либерално-

демократските стандарди, што доведе до голем неуспех и на полето на реформите во 

безбедносниот сектор. Во текот на овој период реформите се случуваа во пост-

авторитарен контекст. За овој период карактериситично е воспоставувањето на првата 

генерација реформи: основање на нови институции, структури  и ланец на одговорност 

за безбедносниот сектор. Процесот од првата генерација на реформи не беше завршен, 

како резултат на кризата во 1997година која доведе до колапс на власта.  

 Вториот период започнува во 1997година, а заврши во 2001година. Реформите 

се соочија не само со прашања поврзани со пост-авторитарниот контекст, туку и со 

пост-конфликтниот контекст, земајќи ја предвид кризата од 1997година, потоа острата 

политичка борба која кулминираше со нестабилност на власта во 1998 година, како и 

конфликтот на Косово. Реформите од вториот период се однесуваат на воведување на 

ефективни структури за демократско раководење и надзор над безбедносниот сектор. 

Она што загрижуваше беа слабите државни институции, но високото ниво на криминал 

и корупција беа главните грижи на безбедносниот сектор. 

 Третиот период, започна од 2001година и траеше до 2009 година, паралелно со 

Процесот на стабилизациија и асоцијација со Европската унија која понуди членство 

во најреалистични за земјата, што доведе до консолидација на институциите и 

раководството на албанскиот безбедносен сектор. 

 Реформите следеа две перспективи. Од една страна, овој процес се фокусираше 

на консолидација на претходните реформи, од друга, пак, беа претставени нови 

иницијативи. Круцијалните промени се случија во одбраната, полицијата и судството, 

но се значајни проблеми поврзани со имплементацијата на легислативата. Сепак, беа 

воведени значајни аспекти од демократската контрола на безбедносниот сектор, како 

што се процедурите за надзор и транспарентност, имплементацијата на 

институционални политики за ефективност и ефикасност и вклучување на граѓансиот 

сектор
128

. 

8. Реформите во безбедносниот систем на Република Хрватска 

Хрватска мораше да ги издигне од пепелта нејзините вооружени сили и 

безбедносните (разузнавачки) служби во раните 90-ти години во контекст на „војната 
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за незнависнот“ и под авторитарното водство на претседателот Фрањо Туџман и 

неговата Хрватска демократса унија (HDZ).  

 Хрватските вооружени сили се сè уште нови, изградени во првите години од 

борбата за независност и составени од цивилни волонтери, поранешни милитаризирани 

полициски единици, локални територијални одбранбени сили и неколку офицери од 

поранешната Југословенска народна армија, чии едукативни и тренинг стандарди се 

релативно ниски и силите се високо политизирани. Хрватска сега треба да ги адаптира 

вооружените сили на новата безбедносна околина преку нивно намалување. 

Истовремено, има значително намалување на одбранбениот буџет. Континуираната 

зависност на делови од хрватското општество и на војската во контекст на високата 

невработеност предизвикува потешкотии во намалувањето на вооружените сили. 

 Секако, постои огромен прогрес во насока на деполитизација на офицерскиот 

кор и зголемена транспарентност во однос на буџетот на одбраната и јавните набавки. 

Сè уште останува потребата да се обрне внимание кон управувањето со персоналот во 

вооружените сили, вклучително и системот на напредување. Парламентаранта 

контрола на одбраната и понатаму е несоодветна: членови на домашната политика и 

Советот за национална безбедност се одговорни за сите безбедносно-поврзани 

прашања, но постои недостаток на стручност при спроведувањето на нивните обврски. 

Ефективно, и Хрватска нема конкретен комитет за да врши надзор над вооружените 

сили. Постои генерален недостаток на безбедносна експертиза во цивилниот сектор, 

како и експерти кои ќе пружат независен совет на парламентарните комисии. Ова 

последново е клучно за реформи во полицијата, заедно со намалувањето на употребата 

на сила, имплементацијата на community policing, реформа на полициската 

организација и на полицискиот персонал.  

 Хрватска направи брз прогрес и таа е понапред од останатите земји од Западен 

Балкан, како економски така и во многу полиња од областа на институционалните 

реформи.
128

 

9.  Реформите во безбедносниот систем на Република Македонија 

 Концептот на реформите на безбедносниот сектор е од исклучителна важност во 

пост-воените или, како што беше случај со Македонија, во транзициските општества. 

Иако е теориски недовршен (незаокружен), концептот на реформирање на 

безбедносниот сектор има огромна практична важност, бидејќи се користи како 

индикатор за успешноста на процесот на општествена трансформација. 
128

 

Реформата на безбедносниот сектор подразбира ревизија на стратегиските 

документи, реформа на полицијата, реформа на судството, реформи на затворите, 

реформа на разузнавањето, реформа на контролните механизми, како и реформи на 

одбраната. Во Македонија постои значителен прогрес во однос на хиерархијата на 

стратегиите-на врвот се наоѓа нов концепт за национална безбедност и одбрана, а на 

пониско ниво се наоѓаат полициските реформи и стратегијата за интегриран граничен 

менаџмент. Етаблиран е нов систем на кризен менаџмент кој ќе ги координира 

безбедносните операции со работата на разузнавачките служби. Прогрес е постигнат и 

на полето на деполитизација и транспарентност во функционирањето на безбедносниот 

сектор.  

 Според меѓународните опсерватори моменталната ситуација се подобрува, и 

покрај спорадичните инциденти со елементи на меѓу-етничко и политичко насилство. 

Македонија се соочува со фундаменталниот предизвик за подобрување на ефикасноста 

                                                            
128 „Безбедност западног Балкана“- статија-Концепт реформе сектора безбедности, број11,  Белград,  
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на безбедносните структури во извршување на нивните основни задачи, било за време 

на мир било во воена состојба. Процесот на реформите е обележан од два значајни 

тренда: пост-конфликтната реконструкција после 2001година (демобилизација и 

наоружување) и процесите за приближување кон НАТО И ЕУ.  

10. Заклучок 

Дополнителен поттик за ефикасни безбедносни реформи на земјите од Западен 

Балкан е нивната фокусираност кон интеграција во ЕУ и НАТО. Неопходни се 

стратешки реформи во безбедносниот сектор, со цел прилагодување спрема моделите 

на земјите-членки. Од друга страна, пак, балканските земји не можат самостојно да ги 

спроведат промените без поддршка и помош од другите системи за колективна 

безбедност. Затоа постои потреба да се посвети доминантно внимание на НАТО и ЕУ 

кон овој дел од Европа, со постојано следење на стабилноста на едно нестабилно 

подрачје како што е Балканот.  На балканските земји им е јасно дека само со градење 

добрососедски односи и меѓународна соработка на планот на градење на глобална 

безбедност и справување со ризиците и опасностите може да се создаде безбедносна 

состојба, чувана и унапредувана од ефикасен безбедносен систем. Целта на реформите 

е обезбедување на професионални безбедносно-одбранбени служби кои ќе овозможат 

одржување на безбедноста, спроведување и владеење на правото согласно 

националното законодавство, земајќи ги предвид и регулативите и практиката на 

земјите членки на ЕУ. Доградувањето на безбедносниот систем зависи, пред сè, од 

новите предизвици и закани, но и од способноста за идентификување на носителите и 

изворите на загрозување. Безбедносните системи кои ќе останат нереформирани или 

недоизградени може да претставувааат серизона закана, како за сопствените граѓани 

така и за безбедноста и имиџот на регионот кој сака да се претстави во светот како 

демократски ориентиран и издигнат над негативното наследство. 
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MANAGEMENT REFORMS OF THE SECURITY SYSTEMS OF THE WESTERN 

BALKAN- STATES AND PERPECTIVES 

Abstract 

Management of security sector includes structures, processes, values and behaviors 

which have influence of security decisions and its implementation. Aim of improving the 

security management on the system is directed to “provide it” effective and efficient to the 

subjects through democratic surveillance and control.  

Reforms in security sector of Western Balkan Countries are dependent of EU and 

NATO help. According to the public intention of Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, 

Macedonia and Monte Negro to become members of EU and NATO, they have already 

started incorporation of Euro-Atlantic security norms and standards.   
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ЕРОЗИЈА НА ТРАНСАТЛАНСКОТО ЕДИНСТВО ИЛИ НОВО ГЛОБАЛНО 

БЕЗБЕДНОСНО ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ
*
 

Апстракт 

Дали глобалното безбедносно организирање се наоѓа пред ново 

преструктуирање? Дали НАТО по една година се наоѓа пред ново преструктуирање и 

ревидирање на новиот Стратегиски концепт? Најавите на државниот секретар за 

одбрана на САД Роберт Гејтс наведуваат на ревидирање на концептот на идните воени 

операции. Се чини дека досегашната пракса на војување веќе не е функционална во 

време на перманентен конфликт. Како големите сили ќе реагираат и како ќе се 

раководат во заштитата на сопствените интереси се чини дека исто така ќе биде 

предизвик на новото време. 

 

Клучни зборови: Воена интервенција, НАТО, безбедност, бунтовници 

1. Вовед 

Последните години на XX век воведоа и нови правила на игра во меѓународните 

организации, а посебно во НАТО, ЕУ и ООН. Овие промени се случуваа под силно 

влијание на економски најразвиените членки, а се однесуваа на начинот на 

одлучувањето и функционирањето на овие меѓународни организации, посебно при 

примената на политичко-економските санкции и, пред сè, воените интервенции против 

одредена земја. Тоа доведе до заобиколување и непочитување на одлуките на Советот 

за безбедност на ООН (во понатамошниот текст СБ на ООН) за воена интервенција, и 

покрај противењето на некои постојани членки на ова тело. Во рамките на оваа 

констатација најспецифичен е случајот со бомбардирањето на Белград, кога НАТО и 

САД проценија дека е голема веројатноста Кина и Русија да стават вето на евентуална 

ваква акција па решија да ја нападнат СРЈ без мандат од СБ на ООН. Иста беше 

ситуацијата и со нападите на Ирак во 2003 година. Ваквиот парадокс на економски 

најразвиените и воено надмоќните земји продолжи да се практикува премолчено во 

континуитет и во наредните години. Последниот преседан со ваков епилог е случајот 

со воената интервенција врз Либија. 

2.Што се случи со земјите од МАГРЕБ во 2011 година 

Почетокот на 2011 година ја окарактеризираа масовните протести на населението 

против долгогодишното диктаторско владеење во земјите на МАГРЕБ и во арапските 

земји. Социјалните и политички движења на илјадници жители на арапските земји не 

се ни близу до својот крај. Истите донесоа некои промени во Египет и Тунис, почнаа да 

ја разнишуваат внатрешната стабилност на Јемен, а ги разнишаа во различна мера и 

автократските режими во Сирија, Бахреин, Јордан, Либија, Алжир, дел од Ирак, Кувајт 

и Мароко. Со текот на времето овие настани се совпаѓаа и со оние во Иран и немирите 

во Албанија, иако и Иран и Абанија се наоѓаат надвор од регионот. Во наредниот 

период се очекува истиот бран на незадоволство како домино ефект да продолжи 

понатаму кон другите арапски земји кои имаат долгогодишни автократски режими, со 

конечна дестинација соборување на режимот во Иран. Се чини дека некои од 
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состојбите се надминливи. Така, состојбите во Тунис се решија со бегството на 

тунискиот претседател Бен Али во Саудиска Арабија, малку потензична беше 

ситуацијата во Египет која, на големо задоволство на САД, заврши со преземањето на 

власта од страна на армијата, власта во Бахреин побара меѓународна интервенција за да 

се воведе мир во земјата, додека властите во Јемен сè уште мака мачат да се справат со 

протестите на демонстрантите и опозицијата, а во Сирија веќе подолго време се водат 

крвави судири помеѓу владините безбедносни сили и разните опозициони племенски 

кланови. Меѓутоа најкритична остана ситуацијата во Либија, која после првичните 

успеси на демонстрантите и опозиционерите поддржани од Запад, ескалира во отворен 

воен конфликт помеѓу опозиционите сили (силно поддржани од САД, Франција и 

Обединетото Кралство) и силите лојални на Гадафи. Силите на полковникот Гадафи 

презедоа жестока акција со цел да ја повратат контролата над целата држава, а на 

ваквата акција се спротивставија земјите на ЕУ, НАТО и Арапската лига. Западните 

сили во име на спречување на репресијата на Гадафи врз сопствениот народ побараа 

дозвола од СБ на ООН воено да интервенираат. Интересно е дека наместо САД 

најжестоки во оваа кампања за воена интервенција против Либија (со изговор да се 

избегне понатамошна ескалација на ситуацијата во несакана насока) беа Франција и 

Обединетото Кралство кои, по примерот на досегашната пракса од САД, се заканија 

дека ќе преземат воена интервенција и без дозвола од СБ на ООН. 

Конечно, под изговор за заштитата на цивилите од нападите на силите на 

полковникот Гадафи, на 18.03.2011 година СБ на ООН ја донесе Резолуцијата 1973 со 

која се воспоставува зона на забранети летови над Либија. Оттука произлезе и 

авторизацијата на новата меѓународна мисија за Либија. Според зборовите на 

началникот на заедничкиот Генералштаб на САД адмирал Мајк Мулен „целта на 

мисијата е во зоната на забрането летање да се воведе ред и да се поддржат целите на 

Обединетите Нации, да се спречи хуманитарна криза, да се поддржи хуманитарната 

помош и да се заштитат либиските цивили“.
129

  

Покрај зоната на забранети летови и воздушни удари, Резолуцијата 1973 

подразбира и санкции, вклучувајќи го и замрзнувањето на средствата на либиската 

национална нафтена корпорација. Со други зборови, ООН воведе и нафтено ембарго 

без можност во скоро време либиската нафта да се врати на светскиот пазар. Иако 

либиското учество на светскиот нафтен пазар изнесува само 2%, некои велат дека 

контролата над индустријата со нафта е клучниот аргумент во борбата против Гадафи. 

Официјално, резолуцијата на СБ на ООН и ад – хок направената коалиција од 

„хуманитарна природа“
130

 се наменети “исклучиво за заштита на граѓаните на Либија 

од нападите на Гадафи“. Сепак, развојот на настаните покажа дека крајната цел е 

самиот Гадафи. Во текот на воздушните напади Гадафи се сметаше за легитимна цел и 

цело време западните лидери го повикуваа да се предаде. Согласно принципите на 

меѓународното право, по ниту еден критериум Гадафи не може да се оквалификува 

како демократ, но се поставува прашањето дали тоа им дава за право на другите земји 

да се мешаат во внатрешниот конфликт во Либија? Според изјавите на професорот на 

Лондонската школа за економија Фавиз Гергез, резолуцијата донесена од страна на СБ 

на ОН за Либија погрешно се толкува од страна на коалицијата против Гадафи, затоа 
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130 „Напади над Либија“http://www.press24.mk/story/svet/napadi-nad-libija, (пристапено на 30.03.2011 
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што таа исклучиво дава мандат само за заштита на цивилите во Либија, а не воено да се 

поддржат бунтовниците.
131

 

Според тоа, бомбардирањето на позициите на либиската армија може да се 

протолкува како директно мешање на меѓународните сили во либиската граѓанска 

војна. Ваквиот расплет на ситуацијата се сфати како интервенција за менување на 

режимот во Либија, што не е дел од мандатот кој го има „антигадафи коалицијата“. 

Западните сојузници се свесни дека рушењето на режимот на Гадафи нема да оди така 

лесно како во Тунис и Египет, а ситуацијата на теренот тоа и го покажа. НАТО, значи, 

повторно интервенираше во спроведување на формално наведените цели, кои имаат 

малку врски со скриената агенда. Исто како што интервенцијата на Косово немаше 

ништо со „спречување на геноцидот“, туку со предавање на српската покраина на ОВК, 

штитениците на Вашингтон. Така и интервенцијата во Либија нема врска со „заштита 

на цивилите“, туку со уривањето на Гадафи. Балканскиот синдром во 90-тите се 

пренесе на поголема и стратешки многу позначајна сцена, ако целта на САД и нивните 

европски партнери во НАТО е да ги заменат арапските лидери со тврдата линија на 

исламисти, како што тоа добро го направија во Месопотамија и Северна Африка. 
132

 

Конечно, по скоро шест месеци интензивно бомбардирање на позициите на 

силите лојални на полковникот Гадафи, силите на опозицијата успеаја да го заземат 

Триполи и повеќето поголеми градови во земјата и да го принудат Гадафи со синовите 

на бегство од Либија. Каде е моментално Гадафи никој не знае. Преку снимена порака 

Гадафи порача дека „борбата против агресорите ќе продолжи со сите расположливи 

средства сè до конечна победа и дека Триполи брзо ќе биде ослободен“.
133

 Сепак, едно 

е јасно, силите лојални на полковникот Гадафи ќе продолжат да се борат сè додека 

Гадафи не биде уапсен или убиен.
134

 

Меѓутоа, главниот проблем со кој се соочуваат бунтовничките сили е тоа што тие 

и „понатаму се слабо вооружени, поделени и без некоја централна воена команда“
135

, 

но тоа не ги спречува да прават планови за експлоатација на нафтените потенцијали со 

помош на компании од Катар. Прашање е само до кога бунтовниците ќе го 

контролираат експлоатирањето и извозот на нафтата. Ова нè доведува до актуелниот 

сомнеж дека воената интервенција, сепак, е мотивирана од намерата на Запад да 

обезбеди контрола врз нафтените полиња и другите природни ресурси (водата) во 

Либија, а не да се спречи хуманитарната катастрофа. Дополнителен факт кој оди во 

прилог на оваа констатација е и фактот што во светот постојат многу други 

хуманитарни кризи, а меѓународната заедница е релуктантна (индиферентна) и не 

презема воени интервенции. Долго време се поставуваше прашањето што сакаат да 

постигнат со симнувањето од власт на Гадафи различните бунтовнички коалиции и, 

пред сè, западните сојузници? Правата цел јасно се покажа кога двете водечки земји 

кои ја почнаа кампањата против Либија, Никола Саркози и Дејвид Камерон, на 

01.09.2011 година во Париз организираа меѓународна мировна конференција 

„Пријатели на Либија“ и ги собраа лидерите на бунтовниците и опозицијата и 

претставници на други 60 земји за да ги кројат плановите за обнова на земјата и 

                                                            
131 „Pogresno se percepira Rezolucijata na ON za Libija“, http://kurir.mk/svet/vesti/24085-Pogresno-se-

percepira-Rezolucijata-na-ON-za-Libija, (пристапено на 18.07.2011 година). 
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=11&eventId=40167, (пристапено на 28.08.2011 година). 
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free-tripoli-065132342.html, 
134 „Price on Gaddafi's head as fighting goes on“, http://www.reuters.com/article/2011/08/24/us-libya-

idUSTRE77A2Y920110824, (пристапено на 01.09.2011 година) 
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експлоатација на резервите на нафта и вода. За обновата на Либија постојат повеќе 

сценарија
136

, но во сите нив главен е интересот на Запад за експлоатација на овие 

ресурси. Тоа најдобро го илустрира изјавата на францускиот шеф на дипломатијата 

Алан Жипе, според чии зборови „приоритетно во помошта на Националниот преоден 

совет на Либија треба да биде хуманитарната помош и обнова на снабдувањето со 

вода, гориво и струја, додека инвестициите треба да се остават за друга прилика.“
137

 Во 

својата изјава Жипе не заборави да потсети дека „операцијата за соборување на Гадафи 

чинела многу“
138

. Тоа, со други зборови, значи дека западните земји не се реално 

заинтересирани за целосна обнова на Либија, туку се интересираат само за 

експлоатација на природните ресурси со кои располага земјата и остварување на 

огромни профити на сметка на либискиот народ. 

Познато е дека политичките немири на Блискиот Исток и во Северна Африка 

доведоа до пораст на цената на нафтата за околу 10 долари по барел, а се заканува и 

опасност од прекин на испораката на нафта до одредени корисници. Производството на 

сурова нафта во Либија од периодот на немирите до воената интервенција на НАТО 

падна од 1,6 милиони на 400 000 барели дневно. Ако се погледне глобално, Либија е 

12-ти светски извозник на сурова нафта, но нејзини најголеми клиенти се земјите од 

Европската унија
139

, кои увезуваат околу 85% од либиската нафта.  

Франција, преку нафтениот гигант Тотал, подолго време е заинтересирана за 

експлоатација на резервите на нафта и бара да има приоритетен пристап за околу 35% 

од нафтата, во замена за нивната поддршка околу идните инвестиции во земјата. 

Најверојатно контролата врз производството на нафтата и експлоатацијата на водата 

нема да се воспостави наскоро, но, кога тоа ќе се случи, тогаш контролата над овие 

ресурси ќе ја имаат западните компании. Повеќе од јасно е дека профитот ќе се слева 

во неколку џебови на бунтовничките лидери и за обичниот човек нема да има никаква 

разлика во однос на периодот кога Гадафи беше на власт.
140

 

По пет месеци воздушни напади над војската на Гадафи, НАТО конечно успеа 

да направи пресврт во балансот на силите на теренот во полза на бунтовниците. 

Меѓутоа, тоа не значи дека војната во Либија е завршена. Исто така можно е и уште 

долго да не биде јасно кој е победник. Дури е извесно дека евентуални победници ќе 

бидат џихадистите, кои од шиитските фанатици во Багдад се разликуваат само по 

стилот, но не суштински, и се најорганизираната фракција.
141

 

Одлуката на САД, Обединетото Кралство и Франција да ги охрабрува, 

финансира, вооружува и да им пружа 150 дена воздушна поддршка на бунтовниците во 

име на заштита на цивилите се покажа како корисна
142

 и, конечно, успеаја да го урнат 

режимот на Гадафи. Без оглед на резолуцијата на СБ на ОН, која даде овластување 

само за „акции кои имаат хуманитарна цел“, уривањето на автократот беше нивна цел 

цело време. Поради тоа тие се одговорни за тоа што ќе се случува во Либија во 

транзициониот период, а прашање е што тие ќе направат за отстранување на 

последиците од војната и за либискиот народ. 
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Распаѓањето на либиската држава, заживувањето на племенската лојалност, 

неефикасноста и поделеноста на Преодниот национален совет оди кон тоа да ја 

претвори Либија во малку пософистицирана верзија на Сомалија. Племињата веќе се 

вооружуваат и се оддалечуваат од државната централа. Тоа со сигурност ја води 

Либија кон претворање во жариште на регионална нестабилност и сигурно засолниште 

за избраниците на „Четвртата генерација војници“, нешто слично на Ал Каеда во 

арапскиот МАГРЕБ.
143

 Со други зборови, тоа само значи влез во нова покомпликувана 

фаза и ако во најбрзо време не се разоружаат сите бунтовнички групи и остатокот од 

владините сили, Либија ризикува да западне во хаос и да дојде до крвопролевање, 

бидејќи сите бунтовнички групи ќе сакаат да го контролираат Триполи и да ја преземат 

власта во земјата. 

3. Со кои проблеми се соочуваше Алијансата во рамките на воената интервенција 

во Либија 

Во сета оваа ситуација логично кај аналитичарите се наметнува прашањето дали 

Запад треба да се плаши од арапскиот револуционерен дух? Дали е оправдан стравот 

на одредени државници кои воената интервенција против Либија ја оквалификуваа и 

како „судир на цивилизации, судир помеѓу исламот и христијанството“.
144

 Она што не 

може да се занемари во протестите во Тунис и Египет, за разлика од Либија, Јемен и 

Сирија, е очигледното отсуство на муслиманскиот фундаментализам. Но да не 

заборавиме дека Британците беа тие кои прво ја создадоа организацијата Муслимански 

браќа, а потоа го политизираа исламот со цел да го запрат влијанието на панарабизмот 

и на националните идеи во борбата на арапскиот народ за слобода, единство и прогрес. 

Настаните во земјите од МАГРЕБ и Блискиот Исток во суштина претставуваат 

практичен одговор на одржливоста на тезата
145

 на Фукујама за крајот на историјата на 

новиот човек, како и крах на Хантингтоновата теза за судир на цивилизации, односно 

судир на религиите во регионот кој е колепка на највлијателните религии.
146

 

Циничната мудрост на западните либерали, според кои во арапските земји изворното 

демократско чувство е ограничено на малубројната елита, додека мнозинството може 

да биде придвижено само од верскиот фундаментализам или национализам, се докажа 

како погрешна. Главното прашање е што ќе се случи сега? Кој ќе избие на површината 

како политички победник?
147

 Особено импресивно останува сатанизирањето на 

прогласувањето на "победа на исламот над секуларизмот", иако објективното читање 

на т.н. факти на Револуционерните настани на улиците во арапските градови не 

укажува на организирано присуство ни улога на исламистички организации и 

движења. Впрочем, повеќето режими или земји наведени досега, не биле никогаш,  

ниту се сега секуларни, на начин на кој тоа се сфаќа на Запад. 

Друг аспект е вмешаноста на Ал Каеда во организирањето и водењето на 

протестите на опозицијата за рушење на режимот на Гадафи. Западните сојузници не 
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се согласуваа со тврдењето на Гадафи дека зад бунтовничките сили се крие Ал Каеда и 

Осама Бин Ладен, но беа загрижени поради поддршката што ја имаат опозиционите 

сили од оваа организација. Според западни извори силите кои се бореа против Гадафи 

беа составени од исламисти, дисиденти, секуларни интелектуалци, племенски водачи и 

младинци, а обединувачка сила им е омразата кон режимот и стравот од 

немилосрдната одмазда на Гадафи, доколку повторно воспостави контрола над 

Либија.
148

 Меѓутоа, во составот на бунтовниците повеќе од јасно е дека има платеници 

од сите страни, како што се ветерани од авганистанскиот џихад против Советскиот 

Сојуз, до Американци со потекло од Либија. 

Следната работа што загрижува е легитимноста на одлуката на Советот за 

безбедност на ООН за воведување на зона на забранети летови над Либија, која е 

донесена без консензус во Советот за безбедност. Зoшто Русија и Кина како членки на 

СБ на ООН беа воздржани и не употребија вето е секако мистерија и нов моментум во 

носењето на одлуки во ООН. Тие заедно со Арапската лига се дистанцираa од 

бомбардирањата на западните сили, но, иако свесни за последиците, на некој начин ја 

потпомагаат интервенцијата. Па зарем тоа не е само по себе апсурдно и лицемерно? Од 

друга страна, ова сепак го доведува во прашање и легитимитетот на воената 

интервенција на НАТО против Либија, но и легитимитетот на ООН. Истиот проблем и 

поделеноста околу донесувањето на едногласна одлука за примена на сила и воена 

интервенција врз Либија подоцна се почуствува и во самите земји членки на НАТО. Па 

зарем во НАТО не се донесувааt сите одлуки со консензус, па зарем премолчувањето и 

понатаму ќе се смета за консензус? Кои се причините што нема консензус внатре во 

НАТО околу примената на сила? Од една страна, според новиот Стратегиски концепт 

на НАТО се предвидува силите на НАТО да се ангажираат само со едногласна одлука 

од сите членки на НАТО и по барање на СБ на ООН. Но, од друга страна, она што го 

потврдува и актуелната пракса е дека консензусот е само флоскула за спроведувањето 

на некои повисоки цели, повисоки дури и од членството. Искуството досега покажа 

дека во вакви ситуации САД многу лесно носеа одлуки за примена на сила во 

меѓународните односи, а потоа останатите мораа да се поистоветат со веќе донесените 

одлуки во име на Алијансата. Се чини дека сега и тоа не е случај. Овој пат, неколку 

постари членки донесоа одлука во име на другите, за која можеби кумувале САД, но не 

се јавиле како главен кустодијан. Сега e на ред Либија со образложение за заштита на 

цивилното население. Ваквата политика, било да е водена од САД или од други 

членки, полека добива тенденција на воспоставена пракса. Иако порано најчесто се 

заобиколуваа одлуките на Советот за безбедност, сега истиот се инструментализира во 

функција на „повисоките интереси.“ Ако еден од клучните фактори за трајноста на 

Алијансата е нејзиниот процес на одлучување заснован на консензус, ова сепак не 

значи дека сите одлуки мора да бидат едногласни. Меѓутоа, каков е тоа механизам кој 

прави да постојат несогласувања, како што беше случајот во пролетта 2003 година кога 

земјите имаа различни проценки за опасноста што доаѓаше од режимот на Садам 

Хусеин во Ирак и изнаоѓање на прифатливо решение. Се чини дека на нас, обичните 

набљудувачи и партнери, уште изгледно време ќе ни остане непознато. 

По  сè изгледа дека несогласувањата околу воената интервенција на НАТО во 

Либија се продлабочуваат, како кај земјите кои не се членки на НАТО така и кај 

членките. Рускиот претседател Медведев во поглед на интервенцијата се обрати со 

западната терминологија, изразувајќи „загриженост за неселективната употреба на 

                                                            
148Yaroslav Trofimov & Charles Levinson|Wall Street Journal „Шта после Гадафија?“ 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82/861830/%D0%A8%D1%82%
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%D0%B8%D1%98%D0%B0%3F.html, (пристапено на 08.08.2011 година). 
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сила и можноста од големи цивилни жртви“
149

, изразувајќи загриженост поради 

начинот на кој се спроведува резолуцијата на СБ на ОН. Она што збунува во оваа 

ситуација е тоа што Медведев исто така нагласи дека во поглед на резолуцијата бр. 

1973 на СБ на ОН за Либија, Русија „свесно не го искористила правото на вето“.
150

 

Оттука, од една страна премолчено и Русија се согласила со одлуката на НАТО да се 

бомбардира Либија, а од друга страна преку нејзиниот премиер жестоко го осудува и 

критикува мешањето на НАТО во конфликтот во Либија. Јавното наддавање оди и 

понатаму.  

Со цел да се амортизира ставот на Русија, државниот секретар за одбрана на 

САД Роберт Гејтс на Медведев му предложи активно вклучување на руската армија во 

решавањето на проблемот во Либија, меѓутоа рускиот став е дека тие можат 

единствено да бидат мировни посредници во случајот со Либија
151

 и „Москва ќе 

размисли за воспоставување на дипломатски односи со бунтовниците доколку, како 

што вели, тие имаат сила и можност да ја обединат земјата за нови демократски 

почетоци“.
152

 Овие проблеми и недоразбирања го наметнаа и прашањето на 

раководењето и командувањето со воените операции над Либија. На ова прашање на 

почетокот немаа одговор ниту самите сојузници. Франција ја започна интервенцијата, 

САД се промовираа за привремен лидер од нужност, а Обединетото Кралство í даваше 

ритам на операцијата. За ситуацијата да биде уште покомплицирана, сите три земји  

имаат дадено различни имиња на оваа операција
153

. САД оваа операција ја водат под 

името „Down of Ulysses“, Франција како ”Harmatan”, а Обединетото Кралство како 

„Elami”. На политичко ниво, Саркози се наметна како водач на акцијата, Обама 

претставувајќи ја најјаката сила се јави како согласен поддржувач, а Камерон се јави 

како оној што треба да се консултира за сите прашања. Според првичните планови, 

секоја земја планирала да ангажира свој посебен команден центар од кој ќе раководи со 

операциите. Но координацијата на трите командни центри, од кои било планирано да 

се изведува интервенцијата на Либија, би се вршело од американската база Рамштајн 

во Германија и од Неапол Италија. 

 

4. Зашто НАТО одлучи да ја преземе контролата врз командата со воената 

интервенција во Либија 

Со ова лидерите на НАТО несвесно го прекршија општо познатото правило дека 

во армија без заедничка команда нема основни услови за координација и успех, а без 

еден водач, не се знае ни колку ќе трае акцијата ни во кој правец ќе се одвива истата. 

Логичен излез од сета оваа ситуација е повикот повторно НАТО да ја преземе 

контролата врз командата со воената интервенција во Либија. 

На почетокот, во овој правец се разви голема полемика внатре во НАТО околу 

тоа кој ќе биде кој, кој ќе биде водач на оваа акција, кој со кои капацитети ќе 

учествува. Французите инсистираа НАТО да не ја преземе контролата, затоа што во таа 

ситуација од коалицијата би се повлекле арапските земји. Турција како членка на 

                                                            
149 „Medvedev rejects Putin “crusade” remark over Libya“, http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-

12810566, (пристапено на 18.03.2011 година). 
150 „Medevedev and Putin clash over Libya“, http://www.ft.com/cms/s/0/2e62b08e-53d2-11e0-a01c-

00144feab49a,s01=1.html#axzz1IahihKgf, (пристапено на 18.04.2011 година). 
151 „Kraj polemike Medvedeva i Putina“, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.70.html:323897-Kraj-polemike-

Medvedeva-i-Putina, (пристапено на 08.04.2011 година). 
152 „Светските лидери повикуваат на мирен преод на власта во Либија“, 

http://www.time.mk/read/1355796e93/74d5288e6e/index.html (приостапено на 02.09.2011 година). 
153 „Kako vojne intervencije dobijaju imena“, http://www.blic.rs/Vesti/Svet/243025/Kako-vojne-intervencije-

dobijaju-imena/print, (пристапено на 22.04.2011 година). 
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НАТО гласно одбивала каква било воена акција и коалиција во која ќе страда 

цивилното население. Од друга страна, Норвешка цврсто стоеше на ставот дека, во 

отсуство на заедничка команда на НАТО, ќе ги повлече своите авиони, додека Италија 

ја разгледуваше можноста да не дозволи базите лоцирани на нејзино тло да се користат 

за оваа операција. Германија, од своја страна, не се ни вклучи во интервенцијата. 

Пресвртно влијание во одлуката кој ќе ја има главната улога во раководењето со 

воената интервенција ставија најавите на САД дека би можеле дискретно да се 

повлечат од лидерската позиција во операцијата. Официјалните претставници на 

западните земји и бунтовниците беа убедени дека САД по секоја цена сакаат да го 

избегнат епитетот на водач на каква било воена интервенција против режимот на 

Гадафи. САД не сакаа да се вовлечат во уште една долга војна, затоа што тие сè уште 

се воено присутни на два фронта, во Ирак и во Авганистан. Но интересите на САД да 

го симнат од власт Гадафи имаа приоритет над сè и во таа насока САД ги поддржува 

сите оние земји кои нудат воена и друга помош за бунтовниците. Овие најави имаа 

свое влијание врз ревидирањето на ставот на Франција околу вклучувањето на НАТО, 

затоа што í се закануваше опасноста да остане сама во походот на Либија. 

Оваа дилема конечно се разреши со повлекувањето на САД од лидерската 

позиција во оваа кампања, но САД сè уште ќе носат одговорност за нападите врз 

копнените единици и други објекти во Либија. Обама го повтори ставот дека улогата 

на американската армија во Либија останува ограничена и таму нема да бидат 

испраќани копнени трупи. Тоа е потврда дека САД не планираат да се впуштат во 

трета паралелна војна. Сепак, останува дилемата како ќе заврши оваа операција за 

американската војска и која е цената што ќе треба да ја платат американските даночни 

обврзници.  

Со ова се отвори можноста НАТО директно да ја преземе командата и 

контролата над спроведувањето на оваа воена интервенција. Според изјавата на Ген. 

секретар Расмунсен од 24.03.2011 година, „НАТО одлучи да ја спроведе зоната 

забранета за летови над Либија, а акцијата се презема како дел од поширокиот 

меѓународен напор за заштита на цивилите од нападите на либискиот лидер Моамер Ел 

Гадафи“
154

. Со ова се разрешија сите дилеми околу раководењето со оваа операција. 

Според Расмунсен, додека НАТО го презема спроведувањето на зоната на летање, се 

разгледува дали да преземе „поширока одговорност, одлука што сè уште не е 

донесена“
155

. Во оваа ситуација на ЕУ падна одговорноста за организирање и 

спроведување на евентуална мировна операција во Либија.  

Конечно, на 28.03. 2011 година, НАТО членките постигнаа договор за преземање 

на командата со операцијата во Либија. Меѓутоа, во воената офанзива во Либија нема 

да учествуваат германски војници, иако Германија гласаше НАТО да ја преземе 

командата во Либија. Според Расмунсен, „НАТО членките донесоа одлука заеднички 

да ја преземат воената операција во Либија“
156

. Со тоа Алијансата го презеде и 

последниот дел од воената акција чија цел е да ги заштити цивилите и областите 

населени со цивили на кои им се закануваат напади од режимот на Гадафи. 

Решителноста на западните сојузници да не се повтори втора Руанда на афричко тло се 

                                                            
154 „NATO ja prezema komandata vo napadite na Libija“, http://www.press24.mk/story/svet/nato-ja-prezema-

komandata-vo-napadite-na-libija, (пристапено на 11.05.2011 година). 
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http://telma.com.mk/index.php?task=content&cat=1&rub=5&item=6853, (пристапено на 11.05.2011 година). 
156 „НАТО конечно командува со операцијата во Либија“, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,149-

49651,00.html, (пристапено на 11.05.2011 година). 
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потврдува и од изјавата на Обама дека „некои нации можеби можат да се прават слепи 

пред злосторствата во други земји, но САД не се такви“.
157

 

Во знак на поддршка на демонстрантите во земјите на Блискиот Исток, 

претседателот на САД Обама ги повика владите да се воздржат од примена на сила во 

справувањето со приврзаниците на демократските промени. Притоа, на лидерите од 

Блискиот Исток Обама им порача дека ...„ Светот се менува и на Блискиот Исток, 

младите генерации бараат повеќе можности...Вие морате да ги предводите промените и 

не смеете да заостанувате...На сите земји од Блискиот Исток ќе им биде потребна 

помош во изградбата на демократските институции и во јакнењето на уништената 

економија.“
 158

 Но, за каква помош зборуваше Обама и на кого треба да му се даде 

истата, не потенцираше. Општо познато е дека САД, со исклучок на режимот во 

Либија, јавно ги поддржуваа режимите на Бен Али и Мубарак, а Франција цврсто го 

поддржува режимот во Алжир. Тоа отворено доведува до дилема дали ваквата 

политика на САД (и на ЕУ) значи напуштање на долгогодишните лојални сојузници 

кога тие ќе ја изгубат поддршката на народот или е само игра да се одвратат граѓаните 

од нивната борба за слобода и демократски права?
159

  

Понатаму, тој им упати јасна порака на лидерите дека САД широко ги 

поддржуваат продемократските промени на Блискиот Исток, притоа нагласувајќи дека 

влијанието на САД на барањето на граѓаните за демократија на Блискиот Исток е 

ограничено, мислејќи најмногу на режимот во Техеран. Исто така, тој порача дека тоа 

се суверени земји кои мораат сами да ги донесуваат одлуките, а САД единствено 

можат да им пружат морална поддршка.
 160

 Но тука ќе се запрашаме за каква морална 

поддршка се работи. Дали тоа е истата онаа морална поддршка што САД им ја пружа 

на граѓаните на Ирак, на Авганистан, или последно, на Либија? 

Преземањето на командата над операцијата од страна на НАТО се совпаѓа и со 

барањата кои Турција ги постави од самиот почеток. Имено, доколку НАТО се вклучи 

во операцијата, особено за спроведување на зоната на забранети летови над Либија, 

тогаш Алијансата ќе преземе целосна одговорност за тоа. За таа цел Турција ја стави на 

располагање воената база во Измир, која ќе биде командниот центар само за 

операциите над зоната на забранети летови, но нема да се користи за други евентуални 

операции над Либија. Но останува дилемата дали останатите бази, освен Измир и 

најголемата американска воена база Инџирлик, ќе бидат користени за операциите 

против Либија.
161

  

После првичните најави за воздржаност од учество во операцијата во Либија, а 

по преземањето на командата врз интервенцијата од страна на НАТО, турскиот 

премиер Ердоган објави дека Турција досега со НАТО договорила три мисии.
162

 Едната 

од нив е Турција да ја преземе должноста за дистрибуција на хуманитарната помош од 

аеродромот во Бенгази, втората е контрола на воздушниот простор и третата мисија за 
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која е постигната согласност е турските поморски сили да учествуваат во контрола на 

коридорот меѓу островот Крит и Бенгази. Исто така, Турција изразува подготвеност да 

се вклучи како посредник меѓу либискиот водач и бунтовниците, нагласувајќи дека не 

може да се игнорираат демократските права и слободи кои ги бара либискиот народ. 

Но тоа не беше прифатено. 

5. Со кои предизвици ќе се соочува НАТО во иднина 

 

Еден од главните предизвици со кои ќе се соочува НАТО во иднина е како ќе 

соработува со партнерите и сојузниците, дали таа соработка ќе варира и зависи од 

случај до случај, дали НАТО ќе биде способен да ги решава глобалните проблеми на 

овој начин? Општо познато е дека не постои правило по кое се делат проблемите и по 

кое се определува кој ќе биде предводник во идна воена интервенција. Меѓутоа, НАТО 

не може секогаш да биде предводник во воените интервенции, како заложник на нечии 

други одлуки. Напротив, во одредени ситуации НАТО треба да биде само коректор 

вклучен со помал придонес, а тежиштето во иднина треба да се стави на јакнење на 

соработката и ангажманот на другите организации. Соработката со другите 

организации не смее да биде лимитирана само на членките. НАТО денеска е глобална 

институција, без да биде глобален полицаец, неговата глобална улога не мора да значи 

дека членството е глобално, туку дека целите и хоризонтот се глобални и затоа на 

Алијансата и се потребни партнери. Соработката со Европската унија и овој пат не е на 

оптимално ниво и неуспешниот обид таа соработка да се подобри може да има трајни 

последици и потврда за неспособноста директно да се инволвира во справувањето со 

воените конфликти. 

Следен проблем кој се појави со интервенцијата на НАТО во Либија е проблемот 

со цената на модерното војување. Ова е битно, затоа што поголем дел од, условно 

речено, помалите членки имаат лимитирани буџети и нивните одбранбени капацитети 

нема да бидат во ситуација да ги исполнат бараните обврски и нема да можат да го 

поднесат товарот на една воздушна кампања. Тоа, од друга страна, ја доведува во 

прашање и нивната интероперативност со силите на Алијансата, затоа што барањата на 

модерното војување многукратно ги надминуваат нивните капацитети и способности. 

Овој јаз уште повеќе се очекува да се продлабочува, посебно ако се земе во вид новата 

безбедносна ориентација на САД. Со други зборови, ова значи двослојност на 

Алијансата. Првиот слој би ги опфатил оние кои би ги користеле капацитетите за 

софистицирано војување, а вториот слој ќе бидат оние кои ќе мора да стапнат на терен, 

или онаму каде многу повеќе се гине. Во поддршка на ваквата констатација оди и 

фактот дека во минатото во НАТО постоеше атлантска компактност и европска 

концептуалност, која создаваше глобална хармонија помеѓу членките во поглед на 

одлуките за воените интервенции и за учеството во истите со различни капацитети, а 

денес сè појасно се јавува поделеност помеѓу земјите во поглед на донесувањето на 

одлуките и ангажирањето на капацитетите. 

Најголем проблем за НАТО во иднина би била воздржаноста на САД за 

евентуално учество во копнени кампањи против други земји. Воздржаноста на САД од 

водечката улога во оваа интервенција можеше да се види и од изјавата на секретарот за 

одбрана на САД Роберт Гејтс на 25.02.2011 година кога истакна дека „...за САД би 

било погодно никогаш повеќе да не водат војни како оние на Блискиот Исток“
163

. 

Според неговото мислење...„секој иден секретар за одбрана кој ќе го советува 

претседателот на САД повторно да испрати големи американски копнени сили во 

                                                            
163 „Unitet States Military Academy (West Point, NY)“, As Delivered by Secretary of Defence Robert M. Gates, 

West Point NY, Friday, February 25, 2011. (пристапено на 18.03.2011 година). 
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Азија, на Блискиот Исток или во Африка треба да ја има испитано својата глава“
164

. 

Ваквата изјава на Гејтс најверојатно е поттикната од товарот што го имаат САД во 

војните во Ирак и Авганистан и тивкото повлекување и дистанцирање на НАТО 

членките од истите. Добро познато е дека, откако американската војска го симна од 

власт Садам Хусеин, Ирак беше жариште на одмазди и крвави борби за моќ, кои 

силите на Коалицијата не беа во состојба да ги спречат. Отсуството на тие сили во 

Либија значи дека бунтовниците ќе бидат уште послободни да ги израмнат своите 

политички, лични и племенски пресметки со поддржувачите на Гадафи, онака како 

што ќе им одговара. Многу обични Либијци, кои не се поддржувачи на ниту една 

страна, ќе бидат носталгични кон деновите на Гадафи, како што Ирачаните се 

присетуваа на стабилноста на власта на Хусеин, само неколку месеци по неговиот 

пад.
165

 Многумина аналитичари сметаат дека западните земји нема добро да поминат и 

со новата власт во Либија. Искуството покажува дека Садам Хусеин им беше омилен 

лидер на САД за време на Иранско – ирачката војна, но потоа САД се впуштија во 

најскапата војна во својата историја и во „лов“ на Садам Хусеин. Истото се случи и со 

талибанската влада во Авганистан, која со помош на САД беше воспоставена во 1997 

година.
166

 

Меѓутоа, со оваа изјава не се повикува на изолационизам на САД како оној пред 

Втората светска војна, ниту пак предвидува период на отсуство на судири, којшто сега 

САД го нарекуваат „ера на постојани конфликти“
167

. Овие ставови алудираат на 

промена на стратегијата на војување на САД, со што би се ставило крај на децениското 

размислување на американските воени стратези за употреба на „големи сили„ и 

„големи оклопни формации“ на теренот. Од друга страна, ова подразбира дека во 

иднина САД планираат да им дадат примат на другите сили и своите акции да ги 

управуваат преку зголемена ангажираност на поморските и воздухопловните сили, а не 

преку копнените, т.е. „со чизми на теренот“
168

. 

За да се реализираат изјавите на Гејтс, потребно е да се воведат порадикални 

промени во одбранбената политика и стратегија на САД, кои подразбираат 

трансформација и реорганизација на улогата, структурата и начинот на употреба на 

вооружените сили на САД. Овие промени би предизвикале и соодветно влијание од 

аспект на управувањето со кризните ситуации и контролата на териториите зафатени 

со конфликти. Со промена на стратегијата на војување, импликациите врз копнените 

сили ќе бидат големи, затоа што ваквата поставеност ќе значи и намалување на 

буџетските средства за копнените сили за 10 до 20% за сметка на поморските и 

воздухопловните сили.
169

 Ваквиот чекор е логично да се очекува, затоа што можните 

идни конфликти за директен судир на големи механизирани копнени армии се малку 

веројатни. Затоа планерите на САД сметаат дека идните конфликти би се воделе со 

                                                            
164 Gates‟ Speech: „Be wary of war; Opinion: At West Point US secretary of defence warned military cadets 

against wars like Iraq and 

Afghanistan“,http://www.globalpost.com/dispatch/news/opinion/columnists/110303/robert-gates-defense-

secretary-west-point 
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167 Brian Steward, „The message at West Point: No more big land wars“,http://www.cbc.ca/news/world/story/-
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зголемена употреба на поморските и воздухопловните сили
170

, а улогата на копнените 

сили би била сведена на минимум. Според изјавата на Гејтс „....шансите за 

повторување на друг Авганистан или Ирак, со инвазија, смирување и администрирање 

на голема земја од третиот свет можат да бидат мали, а фокусот треба да се стави на 

спречување на влошените состојби пред да прераснат во потполно разгорени кризи кои 

бараат скапа и голема интервенција“.
171

 

Друг проблем кој е актуелен моментално е справувањето со последиците 

настанати како резултат на големи природни, техничко-технолошки и други несреќи. 

Сведоци сме на справувањето со последиците од земјотресот и цунамито во Јапонија, 

кои предизвикаа дополнителни проблеми со експлозиите во нуклеарниот комплекс 

Фукушима и радиоактивното зрачење
172

, со ураганите во САД и поплавите во 

Австралија. Справувањето со ваквите несреќи во иднина е доста реално и, ако не се 

преземат некои посериозни мерки, може да стане горчлива реалност и на европско тло. 

Во Европа денес активно функционираат над 140 нуклеарни електрани. Од овие 

електрани барем половината се слични на оние во Јапонија и се со поодминат век на 

експлоатација. Поради тоа, ако НАТО заговара справување со модерните предизвици, 

тој треба да посвети поголемо внимание и на можноста од ангажирање на неговите 

сили и во ваков вид на справување со несреќи. Со право се очекува ваквите 

загрозувања во иднина да ги редефинираат воените стратегии на сите земји. Повеќе од 

јасно е дека кризата во Јапонија има и ќе има свои импликации и врз идната 

безбедносна состојба не само на регионално, туку и на светско ниво. 

6. Заклучок 

Во ноември 2010 година Северноатланската алијанса го донесе новиот 

Стратегиски концепт
173

 со кој се подготви теренот за промена и понатамошно 

преструктуирање со цел да биде подготвена да одговори на новите безбедносни 

предизвици на XXI век. Овие промени во НАТО се насочени кон политичка и воена 

трансформација, со што се прават напори истата да се институционализира во глобална 

организација. Воената интервенција на НАТО врз Либија го отвори прашањето за 

поактивна улога на европските земји во воените интервенции. Тоа значи дека во 

иднина водечка улога во употребата на воената сила од име на НАТО нема да ја има 

само САД, туку значителна обврска ќе им биде доделена и на другите членки на 

НАТО. Исто така, може да се заклучи дека во блиска иднина можно е да претстои и 

промовирање на нова стратегија за справување со хуманитарни кризи, природни 

непогоди, сајбер тероризам, но и злоупотреба на воената сила од страна на НАТО. 
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Abstract 

Is the global security environment facing new restructuring? Is NATO close to new 

restructuring and review of the new Strategic Concept which was adopted a year ago? The 

announcements of the Secretary of Defence Robert Gates suggest revising of the future 

military operations concept. It seems that the current practice of warfare is no longer 

functional at the time of permanent conflict. How the major powers will respond and how they 

will be guided in the protection of their own interests it seems will be a challenge for the 

future. 
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ГЛОБАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ НА АТЛАНСКИОТ ДУОПОЛ И 

РЕИНТЕГРАЦИЈА НА ТРАНСАТЛАНСКОТО ПАРТНЕРСТВО
*
 

Апстракт 

Конкретниот труд претставува анализа на клучните точки на атракција и 

репулзија на трансатлантските партнери (или Атлантскиот дуопол) во однос на 

глобално – политичките предизвици, како основа за здружено дејствување. Во 

завршниот дел, се констатира иманентноста од синергија во активностите на 

Атлантскиот дуопол, заснована врз соработката во справувањето со клучните глобални 

предизвици, како своевиден влог во реинтеграцијата на трансатлантското партнерство. 

 

Клучни зборови: глобални предизвици, Атлантски дуопол, трансатлантско 

партнерство. 

1. Вовед 

Во предметниот труд ќе стане збор за точките на атракција и репулзија на 

трансатлансткото партнерство во однос на клучните глобалнo - политички прашања. 

Според тоа, целта на трудот подразбира лоцирање и анализа на клучните точки за 

синхрониско дејствување на Атлантскиот дуопол - САД и ЕУ - во справувањето со 

глобалните политички предизвици, како можност за консолидација на нивното 

партнерство. Како клучни точки за анализа на проблемот се лоцираат: Средниот Исток, 

Русија, климатските промени, Авганистан и Пакистан, непролиферацијата на оружје за 

масовно уништување, соработката во областа на правдата и внатрешните работи, како 

и проширувањето на Унијата. 

2. Среден Исток  

Средниот Исток претставува мошне интересно прашање кое долги години 

предизвикува реален дисбаланс во рамките на трансатлантското партнерство. Од една 

страна, Унијата е онаа која отворено го поддржува создавањето на палестинската 

држава, додека, од друга страна, се наоѓа САД и неговата произраелска определба. 

Според тоа, кога се гледа од аспект на САД, тогаш се констатира дека Унијата доколку 

сака еднаш засекогаш да се финализира овој средноисточен мировен процес, како што 

вели и теоретичарот Алваро де Васконцелос, ќе мора да „ги капитализира своите јасни 

определби и да ја докаже одлучноста на својата улога“.
174

 Унијата досега, без разлика 

на нејзината декларативна улога во поглед на конкретниот регион, не покажала 

сериозна подготвеност да заземе една конкретна прагматична позиција за дејствување, 

со исклучок на поддршката и помошта која таа им ја дава на инволвираните страни – 

посебно на палестинската страна. Таквата пасивна позиција на Унијата ја потврди и 

високиот претставник на ЕУ, баронесата Кетрин М. Ештон, при нејзината посета на 

Ерусалим, со зборовите: „ЕУ е тука со цел да го поддржи процесот на мировните 

                                                            
* Стручен труд 
174 Álvaro de Vasconcelos and Marcin Zaborowski, The Obama Moment: European and American perspectives, 

The European Union Institute for Security Studies, 2009 – Paris, стр. 16. 
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преговори и да придонесе кон зголемување на политичката и економската помош која 

е неопходна за прогресирање на истите (...) сепак, решението се наоѓа во преговорите 

кои ги водите вие (...)“.
175

 Но дотолку повеќе, Унијата треба да го искористи дадениот 

момент бидејќи претседателот Обама е првиот американски претседател кој 

официјално го призна круцијалното значење на средноисточниот процес. Сето тоа го 

декларира на Каирскиот универзитет со зборовите: „[Палестинскиот народ] ги трпи 

страдањата од преселбите, а исто така, продолжува да ги трпи и секојдневните 

понижувања - помали или поголеми - кои дојдоа заедно со окупацијата (...) како 

ситуација која повеќе не може да се толерира“.
176

 Додека со усвојувањето на 

Венецијанската декларација во 1980 година, таквиот став беше капитализиран и од 

страна на Европејците кои се сложија дека од најголем интерес за инволвираните 

страни, поточно Палестинците и Израелците, е да се поддржи „легитимната 

палестинска аспирација, за [враќање на] достоинството, [обезбедувањето на] можности 

и [создавањето на] сопствена држава“.
177

 Или како што тоа беше стипуларано во 

декларацијата: „Мора да биде пронајдено праведно решение за палестинскиот проблем 

(...) А палестинскиот народ, кој е свесен за своето постоење (...) да започне во целост да 

го остварува правото на самоопределување“.
178

 Според Ибрахим Калин, европската 

улога во новиот процес не може да се заснова само на политичките декларации и 

помошта, туку тоа побарува и сериозна политичка посветеност и вложување на 

конзистентни напори за мобилизирање на сите расположливи ресурси во справувањето 

со ова прашање и разрешувањето на овој долгогодишен конфликт. Додека стратегијата 

на Обама, се чини дека е инкременталистичка и мошне внимателна. Но како што 

потенцира аналитичарот Џон Брутон, сето тоа нема да може да вроди со плод без 

притоа истото да биде проследено со една „big bang“ стратегија која „порано или 

подоцна ќе мора да ја соочи САД со политичката реалност за да му наложи на Израел 

избор помеѓу два плана – еден план за формирање на две држави и друг план за 

формирање на една држава, со еднакво право на глас за сите нејзини резиденти“.
179

 Од 

ваквиот нов пристап на САД, треба да се извлече и соодветен заклучок за евентуално 

новата позиција на Унијата, која наместо досегашното пасивно менаџирање со овој 

мировен процес, ќе треба да се дивертира на едно проактивно рамниште и да се зафати 

за конечно разрешување на конфликтот, притоа засилувајќи ги врските со земјите од 

Голфскиот совет (Бахреин, Кувајт, Оман, Катар, Саудиска Арабија и Обединетите 

Арапски Емирати), со цел нивно конструктивно вклучување во мировниот процес 

(покрај средноисточниот квартет, составен од: ООН, САД, ЕУ и Русија), како 

евентуални агенси на мирот во Средниот Исток. 

3. Русија 

Покрај Средниот Исток, како друго геостратешко рамниште на кое Унијата 

заедно со САД би можеле да преземат заеднички акции е токму Русија. Она што е 

битно да се спомене во овој контекст, е постоењето на неколку клучни точки на 

атракција на Атлантскиот дуопол (САД и ЕУ), од една страна, и Русија, од друга 

                                                            
175HR Ashton visits Jerusalem, European Commission (External Relations, Media), http://ec.europa.eu/external-

_relations/media/ [2010] 
176, 177 Ibid. 
178 Venice Declaration (13 June 1980), http://www.knesset.gov.il/process/docs/venice_eng.htm 
179Álvaro de Vasconcelos and Marcin Zaborowski, the Obama Moment: European and American perspectives, 

The European Union Institute for Security Studies, 2009 – Paris, стр. 17. 
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страна. Теоретичарот Ендрју Кучинс, маркира неколку клучни точки
180

 од кои можеме 

да ги издвоиме најзначајните, односно: иманентната потреба за разрешување на 

иранското нуклеарно прашање, како реална база за „ресетирање“ на односите помеѓу 

САД и Русија, а со тоа и демонстрирање на (релативното) единство помеѓу нив, потоа, 

потребата од отворање на дополнителни транспортни рути во Авганистан, како 

поддршка на американските воени сили стационирани таму, како и 

мултилатерализирање на пристапот за јакнење на нуклеарната безбедност и режимот 

за непролиферација. Од ова може да се заклучи дека доминантната „игра“ треба да се 

води помеѓу САД и Русија, додека Унијата она што може да го направи е да започне да 

придонесува кон мултилатерализирање на руското поведение, негово либерализирање 

и демократизизирање. И исто така, да ги „принуди“ САД на еден конструктивен 

пристап кон Русија, со цел нивно заемно хармонизирање, најпрво врз основа на 

горливото иранско прашање кон кое САД и Русија ќе мора да заземат една 

синхрониска политика за негово разрешување во духот на договорот за 

непролиферација, а во интерес на глобалната нуклеарна безбедност. Во тој поглед, ЕУ 

ќе треба да се позиционира како активен моделатор на однесувањето на САД и Русија. 

Конкретно, таа треба да биде насочена кон флексибилизирање на американското 

однесување кон Русија и либерализирање на руското однесување кон САД.  

4. Климатски промени 

 

Покрај тоа, Унијата својот глобално - политички зенит посебно го достигна и во 

афирмирањето на климатската политика, посебно во процесите за справување со 

климатските промени. За инхерентното значење на климатската политика, и 

водечката улога на Унијата во нејзиното афирмирање, како и сè понагласената 

тенденција за нејзино заедничко спроведување со САД и другите меѓународни 

субјекти, на Самитот на ООН за климатските промени во Копенхаген (22 септември 

2009 година), се произнесе и Павел Свобода со зборовите: „ЕУ забрзано се придвижува 

кон капитализација на можноста, презентирана од страна на новата администрација на 

Белата куќа, преку дополнителен притисок на САД, за прифаќање на новите и 

амбициозни регулативи за климатските промени“.
181

 Додека Барак Х. Обама, својата 

детерминација за акцептирање на оваа политика, тврдо промовирана од страна на 

Унијата, ја потврдува и со неговиот говор одржан на истиот Самит, и тоа: „Нам ќе ни 

суди историјата (...) Бидејќи, безбедноста и стабилноста на секоја нација и сите луѓе – 

нашиот просперитет, нашето здравје, нашата безбедност – се доведени во прашање 

(...)“,
182

 притоа мислејќи на исклучителното значење на политиката за справување со 

климатските промени и нејзиниот неоспорен ефект врз иднината на севкупното 

човештво. Сето тоа, од страна на Унијата се доживува како една оптимистичка 

промена, најпрво во трансатлантското партнерство, и ретка можност за 

трансформација на рудиментираниот Кјото-систем во меѓународна норма. Или, како 

што за тоа пишува и аналитичарот Алваро де Васконцелос: „Европејците се убедени 

дека климатските промени претставуваат област во која комбинираните притисоци и 

примерот на Унијата и САД, ќе предизвикаат одлучно влијание во донесувањето на 

                                                            
180 Ibid. стр. 18. 
181 Paweł Świeboda, Climate policy: quest for leadership, 

http://www.demoseuropa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=358%3Aclimate-policy-quest-

for-leadership&Itemid=95&lang=pl [2011] 
182Obama UN Climate Change Speech, Huffington Post (First Posted: 09-22-09 10:34 AM), 

http://www.huffingtonpost.com/2009/09/22/obama-un-climate-change-s_n_294628.html [2011] 

http://www.demoseuropa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=358%3Aclimate-policy-quest-for-leadership&Itemid=95&lang=pl
http://www.demoseuropa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=358%3Aclimate-policy-quest-for-leadership&Itemid=95&lang=pl
http://www.huffingtonpost.com/2009/09/22/obama-un-climate-change-s_n_294628.html


108 

 

еден меѓународен договор на оваа тема: како и за другите глобални прашања, ЕУ и 

САД не се сами, а развојните нации како Кина, Индија и Бразил претставуваат 

круцијален [фактор] во креирањето на таквиот универзален режим“.
183

  

5. Останати предизвици 

 

Како наредни предизвици, кои исто така заслужуваат внимание се: Авганистан 

(АвПак), непролиферацијата, соработката во областа на правдата и внатрешните 

работи, како и проширувањето на ЕУ. Во таа насока, теоретичарот Алваро В. 

предупредува дека Унијата не може и не смее да дозволи екцесивна селективност во 

практикувањето на својата надоворешна политика каде што важни ќе бидат само 

нејзините интереси и приоритети. Тој сугерира на една конструктивна и кооперативна 

политика со САД, во разрешувањето на овие прашања, како квалитативна база за 

хармонизација на ставовите меѓу трансатлантските партнери. Додека, авторите Даниел 

Хамилтон и Николас Фостер, стојат на позиција дека заложбите на Унијата во 

Авганистан и Пакистан „ќе придонесат да се детерминира европскиот кредибилитет во 

очите на Вашингтон, како еден глобален безбедносен актер, со капацитет да ја 

ефектуира својата „мека моќ‟, односно инструментите на помош, трговијата и 

дипломатијата, со цел да ги стабилизира конфликтните нации“.
184

 Сето тоа 

кореспондира со идеолошкиот дискурс на Унијата, и дотолку повеќе придонесува за 

нејзино подлабоко инволвирање во Авганистан, и нејзиниот носечки интерес за 

квалитативно развивање на стратешки партнерства со силите кои граничат со 

Авганистан, односно Кина, Индија и Русија. Во контекст на тоа, промената на 

американската политика, сега доминантно сосредоточена во дипломатијата и потрагата 

по политички решенија за глобалните проблеми, како опозит на Бушовата политика, 

препознатлива по својата милитаристичка перцепција, во голема мера настојува да ја 

моделира европската улога во решавањето на „АвПак“-прашањето, и покрај 

скептичното јавно мислење во Унијата за нејзино подлабоко инволвирање во овој 

проблем. Покрај тоа, неопходно е да се презентира и агендата за непролиферација и 

разоружување која како таква заслужува сериозно внимание од страна на Унијата и 

САД. Во таа насока, би можеле да се издвоjат предлозите на Обама кои, од една 

страна, беа прифатени со доза на скептицизам, а од друга страна, пак, со радување и 

надеж кај европските политичари. Но сепак, европските политичари, како од 

нуклеарните, така и од ануклеарните држави на Унијата, кои беа посебно критични кон 

политиката на Буш, сега можеби со помал интензитет, сепак започнаа да ги 

возобновуваат своите позиции и заложби за разоружувањето како сегмент на една 

мудра стратегија за непролиферација, фундирана врз мултилатералниот антинуклеарен 

режим. Но и покрај тоа, теоретичарот Алваро де Васконцелос, подвлекува дека 

Европејците  посакаа добре дојде на увертирата на Обама, како кон Северна Кореја, 

така и кон Иран. Додека авторите Мајкл О‟Ханлон и Рузбе Парси потенцираат дека 

„успехот и во двете ситуации, сè уште е релативно слаб и ќе зависи не само од мудрата 

политика на Америка и Европа туку пред сè од домашниот развој и на двете држави, 

каде што меѓународната акција би можела да предизвика само минимално влијание“.
185

 

Понатаму, ние мора уште еднаш да го потенцираме фактот дека, и покрај постоечките 

проблеми со кои се соочува светот, посебно трансатлантската оска, новата 

администрација на Обама би можела да придонесе кон подобрување на односите на 
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старите сојузници, а преку изнаоѓање на соодветни модели за соработка, и на таков 

начин, да го мобилизира нивниот целосен капацитет и потенцијал во справувањето со 

новите предизвици. Американската администрација, барем декларативно, настојува да 

го реинтегрира трансатлантското партнерство, а за таа цел досега има побарано 

сесрдна поддршка и помош од Унијата во повеќе области. Најпрво, таа од Унијата 

побара поддршка и асистенција за затворање на озлогласениот затвор Гвантанамо и 

трансфер на дел од затворениците во европските држави, можеби повеќе како симбол 

на солидарност отколку како некој момент на прагматичност. Исто така, САД од 

Унијата побараа и засилена улога и нејзино подлабоко инволвирање во „АвПак“, Ирак 

и Иран, како и упатија една пријателска поддршка за понатамошното консолидирање 

на економијата на европските држави, погодени од глобалната финансиска рецесија.  

Како глобален предизвик на Атлантскиот дуопол, исто така се маркира и 

соработката во областа на правдата и внатрешните работи. Овој предизвик 

подразбира консолидација на трансатлантската соработка и нејзино засилено 

ефектуирање, а во интерес на јакнење на безбедноста во однос на „заканите на новото 

време и потенцијалниот тероризам“.
186

 Таквата нова антитерористичка доктрина, во 

својата суштина, подразбира акцепција на економски, политички и социјални средства 

за примарно ослабнување на терористичките аспирации, со крајна намера за нивна 

екстерминација. Или како што за тоа зборува и високиот советник за контратероризам 

на Обама, Џон Бренан: „Доколку ние не успееме да им се спротивставиме на 

пошироките политички, економски и социјални услови во кои екстремистите 

оригинираат (...), тогаш можеме да очекуваме и други напади. Сите овие услови, во 

крајна линија, не подрабзираат воена операција, туку политичка, економска и 

социјална кампања која треба да биде насочена кон справување со базичните потреби и 

оправданиот гнев на обичните луѓе: безбедност за нивните заедници, образование за 

нивните деца, работа и плата за родителите, и секако, чувство на достоинство и 

вредност“.
187

 Во тој поглед, стратешката позиција на новата американска 

администрација, идеолошки е многу блиска со стратешката култура и перцепција на 

Унијата, со што несомнено овозможува една квалитативна база за понатамошно 

развивање и продлабочување на соработката во Атлантскиот дуопол. Имено, 

европските сојузници во знак на добра волја кон САД, демонстрираа подготвеност за 

прифаќање на затворениците од затворот Гвантанамо и етапно разрешување на 

проблемите, антиципирајќи ја инкременталистичката метода на претпазливост. Додека, 

американската Служба за државна безбедност и нејзиниот секретар Жанет Наполитано, 

иницираа неколку спогодби со своите европски колеги, во интерес на јакнењето на 

соработката во областа на антитероризмот, подобрувањето на системот за размена на 

информации, продлабочувањето на соработката во правосудството, прекуграничниот 

криминал и обезбедувањето на повисоки стандарди во заштитата на личните податоци, 

како и унапредувањето и модификувањето на спогодбите за заемна правна помош. Во 

тој поглед, може да се каже дека трансатлантските партнери сепак работат во насока на 

подобрување и приближување на своите врски, афирмирајќи ја соработката како 

највисока вредност, стимулирана преку утврдувањето на заеднички принципи, како 

општи насоки за синхрониско дејствување.  
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Додека, како последен предизвик, се наведува проширувањето на Унијата и 

легитимирањето на Турција како нејзина полноправна членка. Ова прашање е посебно 

поддржано од страна на новата американска администрација и јавно потврдено од 

страна на Филип Гордон, инаку главен дипломат на Обама за Европа, со зборовите: 

„Ние сакаме да видиме една силна и обединета Европа којашто ќе говори со еден глас 

(...)“.
188

 Сето тоа извира од потребата за систематско и стратешко справување со 

глобалните закани, како глобалниот тероризам, радикалниот ислам или пак 

пролиферацијата на нуклеарно оружје. Од тие причини, демаркацијата на 

југоисточната периферија на Унијата (Турција), квалитативно би придонела кон 

јакнење на стратешката детерминација на Атлантскиот дуопол, како дополнителна 

можност за ефикасно, ефективно и здружено справување со глобалните предизвици. 

6. Заклучок 

 

Тргнувајќи од традиционалната положба на трансатлантското партнерство, 

вклучително и доаѓањето на Барак Х. Обама за претседател на САД, би можело да се 

каже дека Унијата доколку вложи квалитативни напори за реинтеграција на ова 

партнерство, би можела да се надева на хармонична релација со САД и заземање на 

еден посериозен пристап во поддршката на американската политика. Поддршката на 

САД би значела проактивно вклучување на Унијата во средноисточниот мировен 

процес и креирање на соодветна стратегија за разрешување на овој долгогодишен 

конфликт. Потоа, обезбедување на квалитативна поддршка на американската политика 

за повлекување на трупите од Авганистан, „бетонирање“ на 

проенвироменталистичкиот курс на двете страни и унапредување на процесот за 

нуклеарна непролиферација.  

Во однос на Русија, ЕУ ќе треба да ги флексибилизира САД и на таков начин, 

без поголеми провокации, да ги продлабочи односите со оваа клучна евроазиска 

држава. Додека САД ќе треба да размислат за своите понатамошни активности за 

поддршката на Европа, како во поглед на стимулацијата на соседската политика (кон 

Русија и Магреб), така и во делот на нејзиното проширување со Турција и со земјите од 

Западен Балкан, а на долг рок и со Украина, Грузија и Белорусија. Од сето тоа, може да 

се констатира дека САД и ЕУ во иднина, ќе имаат за задача да ги хармонизираат 

своите односи преку интензивирање на заемната соработка и засилените средби, со цел 

да создадат квалитативна основа за имплементирање на една сеинклузивна 

трансатлантска соработка со висок степен на синергија во дејствувањето.  
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СФАЌАЊА ЗА  ПРЕДМЕТОТ НА ВИКТИМОЛОГИЈАТА
*
 

 

Апстракт 

 

Трудот претставува приказ на, според наше мислење, најзначајните сфаќања 

(некои автори ги нарекуваат: пристапи, насоки, тенденции, концепти и т.н.) за 

предметот на виктимологијата. Во трудот посебно внимание се посветува на 

позитивното, конзервативното, радикалното и критичкото сфаќање на предметот на 

виктимологијата. Станува збор за понови сфаќања кои датираат од 90-тите години од 

минатиот и првата деценија на овој век, со кои се  надминува традиционалнотото 

сфаќање за предметот и врз него заснованата поделба на виктимологијата во потесна и 

поширока смисла.  

Напоменувам дека овој труд преставува продлежение и надополнување на мојот 

труд „Прилог кон сфаќањето за предметот и самостојноста на виктимологијата“ (2010) 

во кој ги изнесов сопствените размислувања и ставови во однос на предметот на 

виктимологијата, и на тој начин го заокружувам прашањето за сфаќањата за предметот 

на виктимологијата. 

 

Клучни зборови: предмет на виктимологијата; сфаќања; позитивна, 

конзервативна, радикална и критичка виктимологија. 

1. Вовед 

Во трудот се прикажани, според мое мислење, најзначајните сфаќања за 

предметот на виктимологијата. Напоменувам дека тој преставува продлежение на 

мојот труд „Прилог кон сфаќањето за предметот и самостојноста на 

виктимологијата“
189

 во кој ги изнесов моите размислувања и ставови во однос на ова 

многу важно прашање за секоја наука, посебно од аспект на нејзиното осамостојување. 

Притоа истакнав дека постојат и други виктимолошки пристапи  (некои автори ги 

нарекуваат насоки, тенденции, односно концепти) кои различно му приоѓаат на 

предметот на виктимологијата, главно поврзани со еволуцијата, поточно фазите на 

развој на виктимологијата (од половината на минатиот век до денес). Некои, пак, 

автори (како на пр. Волхутер, Оли и Денам; Игњатовиќ и Симеуновиќ-Патиќ) 

зборуваат за виктимолошки теории, односно различни виктимологии. Така, постојат 

поделби на: 1) „научна“ („академска“) и „хуманистичка“ („активистичка“); 2) 

„конзервативна“, „либерална“ и “радикална“ (Кармен) и 3) „позитивистичка“, 

„радикална“ и „критичка“  виктимологија (Моби и Воклејт). Заедничко им е дека се 

среќаваат во поновата виктимолошка литература и дека поделбата меѓу нив треба да се 

сфати условно. Интересно е дека при нивното објаснување се употребуваат различни 

термини што опфаќаат иста содржина и обратно, исти термини со различни содржини, 

што зборува за недоволната развиеност на поимниот и категоријалниот апарат на 

виктимологијата. Во трудот, наместо горе споментатите, ќе се користи терминот 

                                                            
* Изворен научен труд 
189 Трудот е позитивно рецензиран и ќе биде објавен во Зборникот во чест на проф. Ѓорѓи Марјановиќ, 

Правен факултет „Јустунијан Први“ Скопје. 
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сфаќања, кој според мое мислење е посоодветен, имајќи го предвид  степенот на 

развојот на виктимологијата и фактот дека се однесува на нејзиниот предмет. 

 

2. Определување на предметот на виктимологијата 

 

Дека определувањето на предметот на наука што се конституира
190

 е 

комплексно прашање потврдува и примерот со виктимологијата. Текот на нејзиниот 

досегашен развој тоа и го потврдува. „Притоа вреди да се прифати дека 

виктимологијата - слично како криминологијата - не е внатрешно хомогено (т.е. 

“парадигматско” унифицирано) истражувачко поле. Освен тоа, помеѓу виктимолозите 

нема  единствено мислење за тоа како да се распоредат различните виктимолошки 

“пристапи”  “тенденции” или “насоки”. .... Можните “опции”се многубројни. 

Очигледно е дека таквите граничници во виктимолошката пракса често се прилично 

замаглени или дури неделиви.” (Кандуч, 2002: 149). Оттука и заклучокот дека не 

постојат јасни граници помеѓу овие сфаќања, односно дека има преплетувања и 

поклопувања во однос на ставовите што ги изнесуваат авторите кои се занимаваат со 

ова прашање. 

 Во претходните трудови во кои се занимаваме со ова прашање констатиравме 

дека е потребно да се надмине досегашната практика на  претставувањето на 

предметот на викимологијата во потесна и во поширока смисла (што превладуваше во 

постарата виктимолошка литература). Оттука, во трудот се определуваме за 

прикажување на сфаќања што превладуваат во поновата виктимолошка литература. 

Така, како што спомнавме, Кармен (1990) прави класификација на конзервативна, 

либерална и радикална, а Ваклејт (2003) на позитивистичка, радикална и критичка 

виктимологија. Волхутер, Оли и Денхам (2009) ги надополнуваат претходните 

класификации, наведувајќи ги: позитивистичката, конзервативната (т.н. десен 

реализам), радикалната (со марксистичка виктимологија и лево реалистичка 

криминологија), феминизмот и критичката виктимологија. Кон сето ова Волхутер, 

Оли и Денам даваат аргументи во прилог на развивањето на криминологијата или 

социологија на штета (criminology or sociology of harm), чијшто фокус не е 

криминалот, туку широката категорија на штета. (Волхутер, Оли и Денхам, 2009: 28) 

Но, таа во оваа прилика, пред сè поради нејзината недоволната научна фундираност, 

нема да биде предмет на нашето проучување. 

Во понатамошниот дел од трудот следат објаснувањата за позитивистичката, 

конзервативната, радикалната и критичката виктимологија. 

3. Позитивистичко сфаќање за предметот на виктимологија 

Позитивистичката виктимологија можеби на најдобар начин ја дефинирал, 

поточно, го определил нејзиниот предмет, Мајерс, истакнувајќи ги како негови главни 

карактеристики: идентификација на факторите што придонесуваат за неправилната 

распространетост на виктимизацијата, фокусот на интерперсоналните насилни 

кривични дела и придонесот на жртвата за сопствената виктимизација. 

(Константиновиќ-Вилиќ, Ристановиќ-Николиќ, Костиќ, 2010: 462). Ваквото 

објаснување на позитивистичката виктимологија главно се поклопува со објаснувањето 

на виктимологијата што Кармен ја означува како конзервативна, но за неа нешто 

подоцна. 

                                                            
190 Под конституирање на  наука, односно научна дисциплина, пред сè подразбираме определување на 

нејзиниот предмет на проучување, разграничување од другите сродни науки/научни дисциплини и 

нејзино осамостојување. 
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Самиот поим „позитивистичка“ укажува дека е поврзан со нешто што е 

регулирано. Тоа значи дека неинкриминираните дејствија, според „позитивистите“, не 

можат бидат предмет на виктимологијата. Во таа смисла Кандуч (2002: 149) објаснува: 

Придавката “позитивистичка” во виктимологијата има (слично како во 

криминологијата) многу различни и  променливи определувања (а и вредносни 

конотации). Многу општо, “позитивизмот” би го дефинирале како пристап кој го 

интересира изучувањето (односно барањето) на регуларни (“законски”) поврзувања 

помеѓу појавите, (а сè она што надминува емпириски  проверливи хипотези, во таа 

оптика, е или метафизички, или религиозно, или бесмислено).  (под. О.Б.) 

Позитивистичката виктимологија произлегува од позитивистичката 

криминологија (антрополошко-позитивистичка криминолошка школа), иако временски 

не се совпаѓаат (во таа смисла Арифи, 2010: 31, повикувајќи се на Халити и неговиот 

труд „Виктимологија“). Притоа се повикуваат на познатите антрополози и позитивисти 

Ломброзо, Фери и Гарофало, според кои некои лица се однапред „предодредени“ да 

станат жртви или се „родени жртви“ (концепт што како ненаучен го критикувале 

повеќе автори, меѓу кои и Пинател). Позитивистичко-биолошките теории на кои се 

повикува Халити (биоконституална, теорија на наследување и хромозомската теорија) 

се воедно и најпознати кога се пристапува кон објаснувањето како се станува жртва. 

Покрај сите резерви во однос на научната издржаност на позитивистичката 

виктимологија, сепак, неспорна е нејзината важна улога за „почетоците и независното 

постоење на виктимологијата“. Пионерите на виктимологијата, иако со различни 

сфаќања за поимот жртва и со него поврзаниот предмет на виктимологијата, со право 

се сметаат за претставници на позитивистичката виктимологија.  

Што е главниот предмет на позитивистичката виктимологија? Според Вриг и 

Хил (цит. сп. Волхутер, Оли и Денам, 2009: 14) таа „ги проучува начините на мерење 

на виктимизацијата, развива типологии на витимизацијата ..., го анализира односот 

престапник-жртва кој објаснува повеќе начини како може да се сторува или забрзува 

казнено дело.“ Суштинско е дека пионерите на виктимологијата гореспоменатиот 

однос „помеѓу дејствувањето на престапникот и реагирањето на жртвата“ го сметаат за 

каузален. Оттука, Менделсон ја гради и својата типологија на жртви, која како 

основен критериум ја зема „вината“ на жртвата. 

Подоцнежните позитивистички виктимолози развиваат и одредени теории, како 

на пример моделот на „начинот на живеење“ на Хинделанг, Годфердсон и Гарофало, 

кои укажуваат на осум предуслови поврзани со начинот на живеење, коишто ги 

овозможуваат шансите некој да стане жртва на криминалот. Слична е теоријата на 

„рутински активности“ што ја развиваат Коен и Фелсон. Но, најдециден во таа смисла 

е познатиот виктимолог Фатах кој дава една од „најкомплетните шеми на категории 

кои претставуваат опасност за пораст на шансите да се стане жртва“ (Арифи, 2010: 33- 

34), а на која во оваа прилика посебно не би се задржале. 

Зошто се критикуваат ставовите на позитивистите? Тие најчесто се понаклонети 

кон обвинување на жртвата (за да се избегне ризикот од виктимизација, а со тоа и 

вината на жртвата, треба да се води живот, условно кажано, „под стаклено звоно“ во 

кој ризикот би се свел на минимум) и се задржуваат само на одредени казнени дела кои 

најчесто се дела против животот, личноста и имотот, избегнувајќи ги другите (од типот 

на корпоративен или структурен криминал). Исто така, „како што истакнува Валклејт, 

најчесто споменувани фактори за виктимизација се возраста, полот, сталежот, 

националноста, а не се спомнуваат дискриминацијата врз основа на возраста, 

сексизмот, социјалната дискриминација, етноцентризмот и расизмот како вистински 

причини на виктимизацијата“ (Валклејт, 2007, цит. сп. Арифи: 34- 35). 
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Неспорно е дека позитивистичкото сфаќање е надминато. Сепак, тоа има 

придонес во однос на конститурањето на виктимологијата како посебна научна 

дисциплина и менувањето на пристапот кон жртвата во казненото право воопшто. 

 

4. Конзервативно сфаќање за предметот на виктимологијата („десен реализам“) 

 

Според Кармен конзервативната виктимологијата ја означуваат: (а) 

занимавање со жртвите на “конвенционален” криминалитет (стреет цриме); (б) 

припишување на “целосна” одговорност на сторителите на кривичните дела; (в) 

поттикнување на самопомошта и самозакрепнувањето (селф- релианце); (г) 

поддржување на моделот на ретрибутивна праведност (односно “заслужена” казна која 

ја смирува желбата на погодените лица за одмазда над виктимизаторите). (Кармен, цит. 

сп. Кандуч, 2002: 149). Слично толкување на сфаќањето на Кармен дава и Николиќ-

Ристановиќ (2009: 461) според кое конзервативната насока во виктимологијата го 

ограничува нејзиниот предмет на жртвите на уличниот криминалитет и става акцент 

врз личната одговорност на жртвата за тоа што се случило, како и на потпирањето на 

граѓаните врз сопствени сили, а не врз државата во поглед на превенција на 

виктимизацијата, избегнување на ризични ситуации, давање отпор и опоравување од 

последиците од виктимизацијата. Оваа струја во рамките на виктимологијата го гледа 

кривичноправниот систем како гарант на ретрибутивната правда преку задоволувањето 

на жртвата со сознанието дека сторителите на кривични дела се казнуваат за сторените 

кривични дела. 

Најмногу се проширени (се мисли на идеите на конзервативната виктимологија- 

м.з.) во В. Британија и САД за време на осумдесеттите и во почетокот на деведесеттите 

години. Како најзначајни нејзини претставници се спомнуваат Вилсон и Хернштајн. 

Тие се уверени дека биолошките и психолошките фактори ја определуваат како 

личноста на сторителот, така и на жртвата. Вилсон („Размислување за криминалот“) 

укажува на природата на човекот како најзначајна причина за постоење на 

криминалот.
191

 ... Затоа тој се залага за еден вид на неокласична утилитаристичка 

криминална политика која ќе се заснова на строги казни, онеспособување на 

престапниците и строги техники на контрола на криминалитетот. Неговото учење се 

однесува на ограничен број на казнени дела, главно на насилнички криминалитет ...Не 

го анализира криминалитетот на белите јаки и на други форми на криминалитет каде 

што е вклучена и самата држава, ниту пак зборува за случаите кога токму државните 

органи извршуваат повторна виктимизација врз жртвата во процесот на 

воспоставување на правдата.  

Придонесот на конзервативната виктимологија е значаен од криминолошки и 

виктимолошки аспект: ... обид за воспоставување поефикасна и построга криминална 

политика која јасно ќе даде до знаење дека криминалитетот, особено насилничкиот 

нема да се толерира; од друга страна, доведе до формирање на една конзервативна 

гранка на виктимологијата во В. Британија и во САД која предвидува вклучување на 

жртвата во процесот на судењето и казнувањето на престапникот ... (Арифи, 2010: 36-

37). Тоа се надополнува и со развивање на стратегии насочени кон ситуациона 

превенција, преку отежнување на вршење злодела („оснажување на метите“) на која 

укажуваат Игњатовиќ и Симеуновиќ- Патиќ (2011: 29). 

Се прашуваме дали помеѓу позитивистичката и конзервативната виктимологија 

има разлики? Веќе констатиравме дека меѓу нив не може да се постави цврста граница, 

                                                            
191 Токму во ова сфаќање ги гледам допирните точки меѓу позитивистичката и конзервативната 

виктимологија. 
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но тоа не е причина да не се приклониме кон сфаќањето за потребата од нивно 

разграничување. Во прилог на ова се и сфаќањата на други автори како Валхутер, Оли 

и Денам (2009), Арифи (2010) и т.н. 

 

5. Радикално сфаќање за предметот на виктимологијата 

 

Радикалната виктимологија во предметот на своето интересирање ги 

вклучува речиси сите облици на човековото страдање (на пр. институционални или 

системски кршења на политичките, економските, социјалните и културни човекови 

права и штетни- иако не нужно  инкриминирани или службено прогонувани - 

активности на носителите на општествената моќ), а истовремено нема доверба во 

казнено-правниот систем (како институција која би можела да ги задоволи потребите 

и очекувањата на жртвите), бидејќи го оценува како проблематична институција, која, 

исто така, е  одговорна за причинување на (непотребното) страдање (Кандуч, 

повикувајќи се на Кармен, 2002: 149).  Во таа смисла, Декларацијата на ОН за 

основните принципи на правдата во врска со жртвите на кривични дела и на 

злоупотребата на власта ја операционализира заложбата дека и жртвите на 

неинкриминираните дејствија, се разбира под определени услови, го имаат статусот на 

жртви, што е во прилог на сфаќањето дека и тие треба да бидат предмет на проучување 

на виктимологијата (в. чл. 18 и 19 од Декларацијата).  

Според толкувањето на Николиќ Ристановиќ (2010: 462) на ставовите на Кармен 

во врска со  радикално-критичката насока се ... заговора понатамошно ширење на 

предметот на виктимологијата не само на жртвите на криминалитетот, туку и на 

другите облици на човековите страдања, вклучително и загадувањето на човековата 

средина и оштетување на здравјето на работа, бруталноста на полицијата, 

дискриминаторските институции и дејствија на други носители на моќ и привилегии. 

Вака определениот предмет во голема мера се совпаѓа со определувањето на 

Менделсон и опфаќа .... “институционални недела со кои се кршат човековите 

права. Овој пристап во фокусот на интересот, покрај поединецот, става и групи на 

луѓе и се залага за поврзување на теоријата и општествениот активизам заради заштита 

на интересот на жртвата.  Заговорниците на ова сфаќање во виктимологијата, како што 

веќе беше истакнато, и кривично-правниот систем го гледаат како извор на 

виктимизација, со оглед на тоа што тој повеќе ги штити интересите на моќните 

општествени групи, отколку интересите на жртвите. 

Според Симовиќ- Хибер (2009: 66) радикалната и критичката тенденција 

поаѓаат од хипотезата дека основните извори на виктимизација се опресивното и 

експлоататорско општество; оттука, фокусот не може да биде класичниот криминал, 

туку сопственици на опасните работни места, на измамнички реклами, 

дискриминаторни установи, така што жртви не се исклучиво поединци, туку групи, 

како што се фабрички работници, малцинства, потрошувачи; според нив 

виктимологијата греши занимавајќи се првенствено со деликтите на насилство и 

имотните деликти, запоставувајќи го изучувањето на фундаменталните неправди, што 

во нерамномерната распределба на моќта и богатството генерира социјални проблеми 

кои, повеќе или помалку, директно предизвикуваат криминал (системска 

невработеност, бездомништво, лоша исхрана, дисфункција на семејството- со еден 

збор системска сиромаштија). 

Според Игњатовиќ и Симеуновиќ-Патиќ (2011: 31) авторите на радикалниот 

правец го свртуваат вниманието кон улогата на државата и на правниот систем во 

произведувањето на виктимизацијата и се концентрираат првенствено на кршењето на 

човековите права. 
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Во тој контекст суштествена е констатацијата според која: Теоретичарите на 

новата криминологија (виктимологија)
192

 ја оспоруваат функционалистичката хипотеза 

дека општествениот поредок е заснован врз општ консензус- претпоставките што во 

позитивистичката криминологија се земаат здраво за готово, потребно е да се 

преспитаат и да се фокусира на „политичката природа“ на криминалитетот. 

Капитализмот е експлоататорски и алиенаторски општествен поредок во кој 

нееднаквоста е институционализирана од страна на владејачката класа. Според 

авторите на оваа ориентација кршењето на човековите права е од суштинско 

значење за дефинирање на криминалитетот и виктимизацијата, а тоа го вклучува, 

покрај останатото, империјализмот, капитализмот, расизмот и сексизмот. 

Криминалитетот на владеjачките слоеви во капитализамот е од ендемичен карактер (му 

е природен) и не станал како резултат на моралното потклекнување на поединци.  

Во овој контекст, во однос на т.н. криминалитет на моќни, имаме една 

парадоксална ситуација, бидејќи е „најмалку предмет на внимание на органите 

задолжени за формалната социјална контрола, произведува далеку најголеми трошоци 

за општеството и најмногу виктимизација, односно страдање на луѓето, посебно кога 

ќе се земе предвид криминалитетот на корпорации кој вклучува кршење на прописи 

што се однесуваат на здравјето и безбедноста.“  

Напоменуваме дека дел од авторите ја прифаќаат триделбата на радикалната 

виктимологија (Валхутер, Оли и Денам; Арифи), некои дводелбата (Валклејт, кој 

марксистичката и левичарско-реалната виктимологија ги подведува под еден облик), а 

некои зборуваат за посебни правци (не подведувајќи ги, на пример, левиот реализам и  

феминизмот под радикалната виктимологија, како што се: Игњатовиќ и Симеуновиќ-

Патиќ). Но на нив, поради ограниченоста на обемот на трудот, во ова прилика нема да 

се задржиме.  

 

6. Критичко сфаќање за предметот на виктимологијата 

 

Под силно влијание на Моби и Валклејт, новиот правец на развојот на 

виктимологијата што се појави во 90-тите години го доби името „критичка 

виктимологија“, поради истакнувањето на главните недостатоци на позитивистичката 

и радикалната виктимологија, и воедно, поради тоа што нуди сеопфатна анализа на 

поимот жртва.
193

 Инаку, Моби и Валклејт не се првите кои го употребуваат називот 

„критичка“ (пред нив Мајерс и Фатах). Валклејт во својата книга „Замислувајќи ја 

жртвата на казненото дело“ објаснува дека Мајерс го употребува терминот „критика“ 

кон виктимологијата со цел да ги повика научниците да имаат во вид дека главната 

цел на виктимологијата е да утврди кој има сила да одлучува за тоа кои лица ќе 

добијат статус на жртва, имајќи предвид дека многумина би го побарале тој статус, 

но само некои би го добиле.
194

 Утврдување на општествената структура надлежна 

                                                            
192 Станува збор за Тејлор, Волтон и Јанг кои во делото „Нова криминологија“ (1973) ги критикуваат 

ставовите на претставниците на „традиционалната криминологија“, пред сè поради нивната 

пренагласена насоченост кон детерминизмот. 
193 Нешто поинаку кај Игњатовиќ- Патиќ (2011: 33): Критичка виктимологија е правец кој се стреми 

кон обединување на фокусот на радикалната виктимологија и на феминизмот и понудил 

алтернативен начин на разгледување на природата на виктимизацијата. 
194 Во таа смисла се и толкувањата на ставовите на Моби и Валклејт (1994) што ги дава Кандуч (2002: 

149). Тие ја поврзуваат “критичноста” со насоките што се (поаѓајки од социјалната психологија и 

симболичниот интеракционизам) занимаваат, пред сè, со прашањето како се “конструираат” жртвите во 

општествената стварност: кој има моќ што му овозможува на некое засегнато лице (или група) да му се 

припишува етикета “жртва” и кои критериуми се земени предвид при таквите симболични “операции”? 

 



119 

 

за донесување на една таква одлука претставува главна цел на критичката 

виктимологија, според Мајерс. Според Валклејт овој став е добра појдовна основа за 

дефинирање на предметот на виктимологијата и определувањето на статусот на 

жртвата и за дистанцирање од концептот на позитивистичкиот пристап кон 

виктимологијата. Но, тоа не е доволно. 

Моби и Валклејт сметаат дека критичката виктимологија претставува обид на 

испитување на поширокиот социјален контекст и начинот на кој тој влијае некои 

правци во виктимологијата да бидат подоминантни од другите,  како и обид за 

разбирање на кој начин тие различни правци се поврзани со одговорите на полицијата 

и давањето помош на жртвите на криминалитетот. Тоа се обиди да се утврди како 

генеративните механизми на капитализмот и патријархатот поставуваат материјални 

услови во кои различните движења во врска со жртвата на кримналитетот се развиваат. 

Со самото тоа критичката виктимологија дава драгоцени сознанија за влијанието што 

истражувањата и иницијативите во однос на менувањето на политиката поврзана со 

жртвата ги имаат или немаат во општеството (Константиновиќ-Вилиќ, Николиќ-

Ристановиќ,  Костиќ, 2010, стр. 461-462).  

Според Игњатовиќ и Симеуновиќ- Патиќ критичкиот правец посебно го 

проблематизира односот држава и граѓанин- ... државата не е неутрален арбитар во 

општествените односи, туку институција која има сопствени интереси што не се 

поклопуваат со најдобрите интереси на граѓаните. Државата конституира општествен 

поредок околу интереси кои не се видливи. Капитализамот и патријархатот влијаат на 

начинот на кој жртвата се перцепира, како и на начинот на кој општеството реагира на 

виктимизацијата. 

Основната заложба на Валклејт кон која подоцна се придружува и Моби е 

виктимолозите да се ослободат од површното објаснување на појавата и преку 

продлабочени проучувања, пред сè емпириски истражувања, да се сосредочат кон 

„разбирање и идентификување на механизмите што го генерираат таквото очигледно 

појавување на нештата.“ Се согласуваме дека мора да се напуштат некои стереотипи 

или матрици кои го обележувале почетниот развој на виктимологијата кога таа била во 

зародиш и не била конституирана како самостојна научна дисциплина. Точно е дека 

„работите не се толку црно-бело поставени, како што тоа го тврди Фатах, ниту пак 

можат да се извлечат заклучоци засновани врз некои универзални принципи и правила 

кои не биле зависни од историскиот период на нивното настанување, како што тоа го 

бараат позитивистите и на што, на крај, застанаа и т.н. левичарски реалисти, барајќи 

одредени правила кои не се поврзани со историската реалност.“ На овој начин Валклејт 

има критички однос кон позитивистите и левичарските реалисти, а во некои други свои 

елаборации и кон феминистите. 

Заложбата на Валклејт и Моби виктимологијата да се конституира и како 

емпириска наука
195

 се потврдува така што... нивната критичка викимологија не се 

фокусира еднострано само на тоа што жртвите го преживеале, туку на анализирање на 

„односот помеѓу институциите и структурата“, со цел да се утврди како историските, 

културните и социоекономските процеси, но и силата на државата, „извлекуваат/ 

провоцираат специфично поединечно однесување во специфичен момент.“  Токму 

поради ова тие се уверени дека зајакнувањето на движењето за правата на жртвите ќе 

воспоставува нови односи во овој правец. (Арифи, 2010: 51-52) 

Во овој контекст посебно го одбележуваме влијанието и придонесот на Валклејт 

и Моби (што значи и на сфаќањето на критичката виктимологија) за „мобилизација на 

                                                            
195 Поентата на ваквата заложба на двајцата автори е виктимологијата да се развива не само како 

академска дисциплина туку и да има апликативен, активистички аспект, поточно да се развива и како 

движење за правата на жртвата. 
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воспоставување на меѓународните стандарди за правата на жртвата.“  Значи,  нивното 

сфаќање станало репер за тоа што треба да се вгради  во соодветни меѓународни 

документи (што впрочем и е направено,  земајќи ги предвид правата на жртвата). Со 

тоа уште еднаш се потврди влијанието на науката врз нивното обликување и 

стандардизирање, како и врз праксата воопшто. Притоа, се разбира, битно е науката 

некој (во случајов меѓународната заедница) да сака да ја слуша и да ја уважува! 

Симовиќ- Хибер посебно не ја споменува критичката виктимологија, но 

зборувајќи за т.н. четврта генерација на викимологијата, која за основна идеја го има 

редефинирањето на предметот на виктимологијата, изнесува ставови кои се 

интересни токму во контекстот на критичката виктимологија. Имено, фактот дека 

авторката во рамките на оваа генерација на виктимологијата, всушност зборува за 

злоупотребата на политичката моќ (така впрочем и го насловила овој дел, 2009: 67-70), 

нарекувајќи ја и „нова криминална виктимологија“
196

 (2009: 67), при што ја 

објаснува со содржини поврзани со т.н. „злосторстава на државата“ (исто: 70), што ни 

дава за право да констираме дека и ваквиот приод (колку да е оригинален) во суштина 

се сведува на објаснувањата на застапниците на критичката виктимологија. 

Игњатовиќ и Симеуновиќ-Патиќ (2011: 33) констатираат, слично како Валклјет 

и Моби, дека критичката виктимологија е сосредоточена на животната стварност на 

жртвата и искуствата на виктимизацијата (документирана, заснована на емпириски 

сознанија), но и на начин на кој социјалните структури и процеси ја обликуваат таа 

„стварност“. Појдовно прашање е што го конституира она што го третираме како 

„стварно“ . Тоа, според овие автори, не се само свесни туку и „несвесни“ активности на 

луѓето, како и последици на различните постапки кои повратно влијаат на 

перцепцијата и разбирањето на нештата. Во разгледувањето на жртвите и 

виктимизацијата, овој правец не се задржува само на „виситинските појави“ и на тоа 

што се гледа, туку се сосредоточува и на процесите „под површина“- на оние што 

всушност ги генерираат. 

Критичката виктимологија, според нив, посебно се занимава со „скриени“ 

жртви- жртви на криминалитетот на корпорации,  жртви на сексуални деликти и на 

расна омраза, како и со улогата на државата во процесот на „овековечување“ на 

виктимизацијата. Можеме да забележиме дека со ваквото определување на предметот 

на викитимологијата не се прецизно разграничени предметот на либералната и 

радикалната, односно критичката виктимологија, како што тоа погоре е изнесено, што 

го потврдува нашето согледување, дадено уште во воведниот дел од трудот, дека 

некогаш исти поими се објаснуваат со различни содржини и обратно. 

На крајот од овој труд, а во контекст на сфаќањата за предметотот на 

виктимологијата, ја спомнуваме и Николиќ- Ристановиќ како авторка која веќе три 

децении  има значаен придонес за развојот на виктимолошката мисла на бившите ЈУ-

простори. Таа не само што се повикува на ставовите на претходно споменатите автори 

туку  на нив се надоврзува со свој став во врска со предметот на виктимологијата. 

Притоа не отстапува од  поделбата на сфаќањата за виктимологијата во потесна и 

поширока смисла. Меѓутоа, битно е дека таа го напушта потесното или 

позитивистичкото сфаќање за предметот на виктимологијата (кое го застапуваше во 

своите поранешни трудови, пр. во „Утицај жртве на појаву криминалитета“ во 1984 г.). 

Така, во колективното дело „Криминологија“ (2010), во делот чијшто е автор, 

нејзиното сфаќање еволуира под влијание на неспорниот развој што виктимологијата 

го бележи во последните децении, при што таа е децидна дека е „прифатливо 

                                                            
196 Така, во насловот го употребува поимот „нова криминална виктимологија„ а подолу во текстот само 

„нова виктимологија“ (во вториот случај повикувајќи се на Рамљак, А., Симовиќ, М., 2006), стр. 67. Во 

таа смисла и Шепаровиќ, З. (1985), повикувајќи се на концептот на Елиас за новата виктимологија. 
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одредување на предметот на виктимологијата на начин на кој го определиле 

претставниците на радикалната и критичката виктимологија, за чии ставови и 

објаснувања веќе зборувавме. Во таа смисла под предметот на виктимологијата 

подразбираме занимавање со прашања поврзани со жртвата на сите облици на 

криминално однесување, вклучувајќи го криминалитетот на белите јаки и 

структуралниот криминалитет.“
197

  

Интересно е дека и Николиќ-Ристановиќ во еден од поранешните трудови 

(1989: 203) зборува за односот помеѓу жртвата на кривичното дело и човековите права, 

притоа повикувајќи се на ставовите на Шепаровиќ за развојот на виктимологијата од 

специјалната, односно криминалната, преку општата до т.н. нова виктимологија која за 

предмет на своето проучување ги има и „жртвите на злоупотребата на власта и на 

кршењето на човековите права (вон доменот на кривичното право)“. Таа е согласна 

дека „Концепцијата на новата виктимологија во најголема мера ги одразува 

најновите настојувања на ООН поврзани со човековите права, како и настојувањата на 

т.н. радикална криминологија кои тежнеат кон проширувањето на поимот на 

криминалитетот вон неговата правна дефиниција.“ Во таа смисла, и во согласност со 

Декларацијата на ОН за правата на жртвата (1985), таа го дефинира и проширува 

поимот  жртва (2010: 466). 

7. Наместо заклучок 

Во трудов ги прикажав, според мене, најзначајните сфаќања (некои автори ги 

нарекуваат: пристапи, насоки, тенденции, концепти и т.н.) за предметот на 

виктимологијата. Во таа смисла посебно внимание му посветив на позитивното, 

конзервативното, радикалното и критичкото сфаќање за предметот на виктимологијата. 

Станува збор за понови сфаќања кои датираат од 90-тите години од минатиот и првата 

деценија на овој век, со кои се надминува традиционалнотото сфаќање за предметот и 

врз него заснованата поделба на виктимологијата во потесна и поширока смисла. 

Напоменувам дека овој труд претставува продлежение и надополнување на мојот труд 

„Прилог кон сфаќањето за предметот и самостојноста на виктимологијата“ (2010) 

во кој ги изнесов сопствените размислувања и ставови во однос на предметот на 

виктимологијата и на тој начин го заокружувам прашањето за сфаќањата за предметот 

на виктимологијата. 

Користена литература: 

1. Арифи Б. (2010) Положбата на жртвата во казненото право, необјавена докторска 

дисертација, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, Правен факултет 

„Јустинијан Први“  

2. Deklaracija o osnovnim principima pravde u vezi sa ţrtvama kriminalnih radnji i ţrtvama 

zloupotrebe vlasti, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, Beograd, 1-2/1989. 

3. Ignjatović, Đ.- Simeunović-Patić, B. (2011) Viktimologija, Pravni fakultet Univeziteta u 

Beogradu. 

4. Kanduč, Z. (2002 ) Ţrtve, viktimizacije in viktimološke perspektive v optiki tranzicije iz 

modene v po(zno)moderno druţbo, во зборникот Ţrtve, viktimzacije in viktimološke 

                                                            
197 Но притоа како да има одредено недоразбирање, бидејќи, согласно претходните објаснувања на кои 

се повикува и авторката (како на пр. според сфаќањето на Кармен изнесени на стр. 461), наведените 

облици на криминалитет се предмет на т.н. либерална, а не на радикалната, одн. критичката 

виктимологија
.  



122 

 

perspektive (ur. Zoran Kanduč), Univerza v Ljubljani- Inštitut za kriminologijo pri Pravni 

fakulteti, str. 125- 245. 

5. Konstantinović-Vilić, S., Niklolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2010) Kriminologija, četvrto 

izdanje, IGP „Prometej“, Beograd 

6. Nikolić- Rristanović, V. (1989) Ţrtva krivičnog dela i ljudska prava во: Prava čoveka i 

savremena kretanja u kriminalnoj politici (ur. Vladan Vasilijević), Institut za kriminološka i 

sociološka istraživanja, Beograd, стр. 203- 211.  

7. Simović-Hiber, I. (2009) Okviri viktimologije, Univerzitet u Beogradu- Fakultet bezbednosti. 

8. Šeparović, Z. (1985) Viktimologija- studije o ţrtvama, RO za grafičku djelatnost, Samobor, 

Pravni fakultet u Zagrebu. 

9. Wolhuter, L., Olley, N., Denham, D. (2009) Victimology: Victimisation and Victim, Rights, 

Routledge. Cavendish,  London and New York. 

 

 

 

Oliver Bacanovic, PhD 

Faculty of Security- Skopje 

 

UNDERSTANDING OF THE SUBJECT OF VICTIMOLOGY 

 

Abstract 

 

This paper is an overview  of, in our opinion,  the most significant forms of 

understanding (some authors call them approaches, guidelines, trends, concepts, etc.) of the 

subject of victimology. It emphasizes the positive, conservative, radical and critical 

understanding of the subject of victimology. These are new understandings dating from the 

end of the 20
th

 (1990s) and the first decade of the 21th century, which exceed the traditional 

understanding of the subject on the basis of which victimology is divided, both in its narrow 

and broader sense. This paper presents a continuation of my paper "Contribution to the 

understanding of the subject and the autonomy of victimology" (2010) where I outline my 

thoughts and attitudes towards the  subject of victimology, and therefore I round out the issue 

of the understanding of the subject of victimology.  

 

Key words: subject of victimology; understandings; positive, conservative, radical 

and critical victimology. 
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СОЦИОЛОШКОТО ОДРЕДУВАЊЕ НА КРИМИНАЛИТЕТОТ 

КАКО ОПШТЕСТВЕНА ПОЈАВА-ПРИДОНЕС КОН 

СОЦИОЛОГИЈАТА НА КРИМИНАЛИТЕТОТ
*
 

Апспракт 

 

Развојот на социолошките теории кои станаа основа за теоретска аргументација на 

предметот на најголем број општествени науки, како и бројните емпириски истражувања 

на одделни општествени појави кои се проучувани во рамките на општата социологија, се 

централен проблем на посебните социолошки дисциплини. Во поново време се појави 

потреба од специфично, социолошко проучување и истражување на криминалитетот како 

општествено негативна појава, односно влијанието на општествените појави, промени и 

односи врз порастот на криминалитетот и разновидноста на криминалните и 

социопатолошките поведенија и појави. Тоа би претстaвувало зрел, научен обид за 

конституирање на посебна социолошка дисциплина - Социологија на криминалитетот, 

која покрај општествената детерминираност на криминалитетот како општествена и 

правно недозволена појава, ќе го проучува и односот помеѓу социопатолошките појави 

(девијации) и криминалитетот, како и општествената реакција на овие две појави.  

 

Клучни зборови: социологија, криминалитет, социологија на криминалитетот. 

 

1. Вовед 

 

Социологијата е модерна општествена наука. Појавата и развојот на нејзините 

посебни научни дисциплини се тесно поврзани со современите општествени процеси 

(индустријализација, урбанизација, модернизација, компјутеризација, интеграција, 

глобализација). Социологијата во 21 век доживува вистинска експанзија и се 

институционализира речиси во целиот свет, како резултат на потребите на современото 

општество и современиот човек, за да добие објаснување за општествената 

детерминираност на сложените општествени појави. Затоа, многу социолози ќе забележат 

дека современото општество како и современата социологија оптоварена со спротивности 

се наоѓа на крстосница, судрена помеѓу старото и новото, присутна во сите сфери на 

општествениот живот. Социологијата со својата критичка функција, треба да помогне во 

сознавањето на проблемите на нашата современост и да овозможи формирање на 

прогресивна, епохална самосвест во борбата на луѓето за нови, похумани односи и пораст 

на човечките слободи. Сфатена така, социологијата како критичка и хуманистичка наука 

за општеството, за неговите проблеми и развојни можности игра сè позначајна улога, како 

во перспективата на натамошниот развој на современото општество, така и во системот на 

научното сознание. Во таа смисла, сосема е прифатлива и констатацијата на Рајт Милс 

дека „социологијата како наука претставува заеднички интелектуален именител на нашата 

современост“
198

. 

Од наведените општи определби на значењето и широкиот истражувачки опфат на 

социолошката наука, интересно е сфаќањето на Гурвич дека „социологијата е наука која 

                                                            
* Изворен научен труд 
198 Gurvich, G., Sociologija, I knjiga, naprijed, Zagreb, 1966, str. 36. 
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ги проучува тоталните општествени феномени во севкупноста на нивните видови и 

нивните движења, вбројувајќи ги во дијелектички изразени микросоцијални, групациони и 

глобални типови кои непрекинато се појавуваат и исчезнуваат“.
199

 

Социологијата ги утврдува главните карактеристики на општеството како целина и 

законите на нивното движење и развој; таа ги утврдува законите на функционирањето и на 

развојот на структурата на општеството и на општествените организации; ги проучува 

општествените појави (процеси и односи); општествените творби и облиците на нивното 

групирање, утврдувајќи ги законитостите на нивното меѓусебно поврзување и развој. 

Проучувајќи ја целокупната проблематика на општеството, социологијата му пристапува 

на два начина: како емпириска наука таа ги проучува конкретните облици, причините и 

последиците на општествените настани и појави, а како теориска наука го вообличува 

општиот поглед на општеството и на општествените појави. Таа јасно се разликува и 

хармонично се дополнува со другите општествени науки, како што се: економијата, 

политичките науки, правните науки, безбедносните науки и сл. Прашањата за прецизно 

определување на предметот на социологијата и нејзините дисциплини тесно се поврзани 

со нејзиното разграничување од другите, веќе споменати општествени науки и 

дисциплини кои, исто така, проучуваат одделни делови на општеството. 

Специјалните (посебните) социологии не се специјални (посебни) во таа смисла 

што врз база на свои социолошки методи би проучиле одредена област од општествениот 

живот, туку се специјални (посебни), поради тоа што проучуваат одредени делови и 

појави во општеството кои не биле предмет на проучување на некоја наука посебно или 

пак на социологијата. Предметот на проучување на специјалните (посебни) социологии 

претставува гранично подрачје помеѓу посебните општествени науки и социологијата 

како општа општествана наука, што значи тое е подрачје кое влегува во доменот на тие 

посебни науки и на социологијата. Конституирањето на посебни социологии научно е 

оправдано ако постојат одредени подрачја на општествената стварност кои ниедна 

посебна општествена наука не ги проучува или, пак, ги проучува од несоциолошки аспект. 

Посебните социологии се создаваат особено тогаш кога одредени општествени појави и 

односи добиваат сè поголемо значење во секојдневниот живот. Така, можеме да зборуваме 

за: социологија на градот, социологија на селото, социологија на културата, социологија 

на религијата, социологија на моралот, социологија на образованието, социологија на 

организација и организациски норми, социологија на етничките групи и меѓуетничките 

односи, социологија на трудот, социологија на масовните комуникации и информации, 

социологија на правото и криминалистиката, социологија на семејството, политичка 

социологија, социологија на спортот, социологија на слободното време итн.
200

 

Проучувањето на криминалитетот како општествено негативна појава, односно 

влијанието на општествените појави, промени и односи врз порастот на криминалитетот и 

разновидноста на криминалните и социопатолошките поведенија и појави претставуваат 

научно-истражувачки предизвик за социологијата, независно од специфичниот 

криминолошки пристап во проучувањето на криминалитетот. Тоа претставува зрел научен 

зафат за конституирање на специјална (посебна) социолошка дисциплина именувана како  

Социологија на криминалитетот, која покрај општествената детерминираност на 

криминалитетот како општествена и правно недозволена појава, ќе го проучува и односот 

помеѓу социопатолошките појави (девијации) и криминалитетот, и општествената 

реакција на овие појави.  

 

 

                                                            
199 Исто, стр. 44. 
200 Класификацијата на научни подрачја, полиња и области на Министерството за внатрешни работи во 

подрачјето Социологија, ги наведува сите специјални (посебни) социологии како научни области. 
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2. Одредување на предметот на социологијата на криминалитетот 

 

Потешкотиите кои се јавуваат во одредувањето на границите на социологијата на 

криминалитетот како специјална (посебна) социолошка дисциплина и другите 

дисциплини кои криминалитетот го имаат како предмет на научен интерес може да се 

објасни, пред сè, со досегашната теориска неразвиеност на оваа научна дисциплина. 

Поради тоа, многу појави (нивни аспекти) со кои треба да се занимава социологијата, биле 

и сè уште се предмет на научно интересирање на други науки (кривично право, 

криминологија, психијатрија и др.).  

Помеѓу социолозите постојат различни сфаќања за тоа што треба да биде предмет 

на една посебна социолошка дисциплина која се занимава со социопатолошките, а сега и 

со криминалните појави. Тие разлики се нужен производ на разликите во општите 

теоретски ориентации на авторите
201

 кои досега се занимавале со оваа проблематика, но 

тие не се така големи за да не може да биде воочен одреден степен на согласност во 

поглед на основните проблеми со кои треба да се занимава оваа социолошка дисциплина. 

Постоењето на разлики, пред сè укажува на тоа дека: науката за девијантните однесувања 

(социологијата на девијациите или социјалната патологија), сè уште се наоѓа во процес на 

доконституирање како посебна социолошка дисциплина; додека пак, социолошките идеи, 

социолошките теоретски и емпириски сознанија од проучувањето на општествената 

детерминираност на криминалитетот и неговото општествено влијание, сè уште се наоѓаат 

на ниво на мултидисциплинарна дисперзираност и на единствено криминолошки и 

кривичноправен интерес, што го забавува процесот на синтеза на социолошките сознанија 

за криминалитетот и конституирање на социологијата на криминалитетот како специјална 

(посебна) социолошка дисциплина. 

Определувањето на поимот и предметот на секоја наука, па и на социологијата на 

криминалитетот, претставува основна методолошка ориентација за нејзино 

конституирање и изучување. Дефинициите се почетни фактори на сознанието; точно 

мисловно определување на еден поим, предметот и методот на една наука, основни 

критериуми според кои таа се формира во самостојна дисциплина и се разликува од 

другите научни дисциплини. Меѓутоа, утврдувањето на поимот на една научна 

дисциплина не може да се постигне во отсуство на основните сознанија за нејзиниот 

предмет и метод. Токму во тоа се крие и основната причина што во претходните 

укажувања дојдовме само до некои основни прашања, значајни за утврдување на поимот 

на социологијата на криминалитетот кои сè уште не се доволни за нејзиното целосно 

дефинирање. Претходното укажување ни ги овозможи сознанијата дека поимот на 

социологијата на криминалитетот во прв ред зависи од утврдувањето на основната 

теоретска ориентација на истражувачот и од начинот на сведување на различните 

теоретски ориентации во пристапот кон неа. Конечното формирање на поимот на 

социологијата на криминалитетот налага претходно согледување на уште неколку 

елементи кои нужно се поврзани со нејзиниот предмет.  

                                                            
201

 Enrico Ferri, Criminal Sociology, 1905; Dan A. Lewis, Sociological Theory and the Production of a Social 

Problem: The: Case of Fear of Crime, Northwestern University, 1980; Mathieu Deflem, Sociological Theory 

and Criminological Research: Views from Europe and the United States, Amsterdam: Elsevier/JAI Press, 2006; 

Hester, Stephen and Peter Eglin. A Sociology of Crime. Great Britain: Routledge, 1992; Thorsten Sellin, Culture 

Conflict and Crime, New York:, Social Science Research, Council, 1938; Michael Jerome and Adler Mortimer 

J., Crime, Law, and Social Science. New York: Harcourt, Brace & Co. 1933. 
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Најопштата дефиниција за предметот на социологијата на криминалитетот е дека 

таа претставува специјална (посебна) социолошка дисциплина за криминалитетот како 

општествена појава, криминалитетот како индивидуално или групно поведение кое 

отстапува од прифатените општествени стандарди и норми, како и од очекувањата 

изразени во кривичноправните норми на заедницата.  

Оттука, може да се каже дека социологијата на криминалитетот е научна 

дисциплина која се занимава со проучување на криминалитетот како општествена појава 

со цел општествена контрола и превенција. Меѓутоа, ваквата дефиниција сè уште е 

нецелосна зашто во себе не ги содржи сите елементи за дефинирање на една наука од 

аспект на нејзиниот предмет. Оттаму, она што од неа се налага е потребата од попрецизно 

определување на нејзиниот дополнителен елемент - поимот криминалитет. 

Во современата литература, главно, се присутни и научно се прифатени две 

основни дефиниции на поимот криминалитет: правната или законската и социолошката 

дефиниција. 

Според правната дефиниција, предметот на криминологијата како наука која исто 

така за свој научен интерес го има криминалитетот, се стеснува само на изучување на оние 

негативни однесувања кои се санкционирани со позитивното законодавство на една земја, 

но не и изучувањето на социопатолошките појави кои не секогаш се криминални, а во 

значителна мерка детерминираат одредени поединци и групи на кривични дела. Според 

неа, сите активности кои ги загрозуваат и ги повредуваат добрата, односите, вредностите 

и интересите на личноста и општеството, а се инкриминирани со позитивните 

кривичноправни прописи на една земја како кривични дела за определен временски 

период се третираат како криминалитет. Оваа дефиниција како криминалци, престапници, 

деликвенти ги сфаќа само оние лица или групи што ги прекршиле тие норми. Изнесената 

дефиниција е формалистичка и е несигурна затоа што е врзана за кривичноправните 

норми кои подлежат на менувања (побрзи или побавни).  

Правната дефиниција на криминалитетот како појава која ги нарушува нормалните 

општествени односи во определена заедница, всушност, се сведува на негово 

кривичноправно определување: криминалитет претставуваат само оние поведенија што се 

прогласени за кривични дела и за кои се пропишани кривични санкции. 

Во овој контекст треба да се истакне уште едно пошироко правно сфаќање на 

криминалитетот. Иако помалку значајно, ова сфаќање е поблиску до социолошки 

прифатливото дефинирање на поимот криминалитет во правна смисла:  „Поимот на 

криминалитетот се проширува и на сите казниви поведенија за кои според важечките 

прописи на определена земја од страна на надлежните органи може да се изрече каква 

било санкција. Според ова дефинирање на поимот криминалитет, во групата на казниви 

дела покрај кривичните, спаѓаат и прекршочните дела т.е. прекршоците и дисциплинските 

деликти“.
202

 

Покрај наведената потесна и поширока правна дефиниција за криминалитетот, 

постои уште една поделба на правните дефиниции за криминалитетот како индивидуален 

и групан акт: материјална група и формална група на дефиниции за криминалитетот. 

Горенаведеното определување на криминалитетот во правна смисла ги опфаќа 

формалните аспекти на криминалитетот, но од социолошки аспект е важен и 

материјалниот поим на криминалното дело, кое се врзува за италијанската позитивна 

школа, која поголемо внимание му посветува на содржината на проблемот, отколку на 

неговата форма. Според творецот на материјалната концепција на поимот криминалитет 

                                                            
202 Околу прашањето за поимите криминалитет, деликвенција, како и за нивниот обем, се дискутирало 

многу. Еден од главните заговарачи на поширокото правно сфаќање на поимот криминалитет е 

Хорватич во неговото дело: Elementarna kriminologija, osnove učenja o pojavnim oblicima i uzrocima 

kaţnjivih ponašanja, Liburnija-Rijeka i Školska knjiga-Zagreb, 1981. 
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Гарофало, криминално дело е она со кое се навредуваат алтруистичките и моралните 

чувства на луѓето, признати од цивилизираниот дел на човештвото. Подоцна Фери се 

обидува попрецизно да го определи криминалното дело, дефинирајќи го како „дејство кое 

потекнува од егоистичките и асоцијалните побуди на човекот, а со кое се навредуваат 

условите на животот и моралот на еден народ во одредена фаза од неговиот развој“.
203

 

Поаѓајќи од тие елементи, позитивната школа криминалното дело (криминалитетот) го 

смета за општествено опасно дело кое треба да се спречи со примена на општествени 

заштитни мерки. Во теоријата, ова одредување на поимот на криминалното дело е познато 

како „социолошки поим на кривичното дело“. 

Според претставниците на социолошката школа, материјалниот поим на 

кривичното дело е во повредата на потребата на одредено општество на кое се заснова 

неговото постоење (Лист). И современата криминолошка наука поаѓа од социлошкото 

определување на поимот кривично дело. Така Селин, кривичното дело го одредува како 

„однесување кое не одговара со нормите на владејачката група, а кое настанува поради 

судир на општествените групи со различна култура“.
204

 Американскиот криминолог 

Сатерленд има слично сфаќање за поимот на кривичното дело како „резултат на културен 

конфликт“.
205

  

Значи, според материјалните сфаќања на поимот криминално дело, криминалното 

дело се јавува како повреда било на општествените услови на живеење, било на потребата 

од негово постоење, било пак, како повреда на неговите вредности без кои тоа не би 

можело да постои како организирана заедница.  

Социолошката дефиниција криминалитетот го третира како еманација на 

општествениот живот, како специфична општествена и индивидуална појава со 

законитостите што владеат во неа. Според оваа дефиниција, кривичните дела и другите 

негативни поведенија не се набљудуваат како правни поими, туку во прв ред како 

општествени појави. Во оваа смисла, зад криминалитетот стои човековата и 

општествената стварност која како појава им претходи на законите и го условува нивното 

постоење. При определувањето на тоа што ќе се смета за криминално поведение, 

социолошкиот поим поаѓа од сфаќањата кои се прекршуваат низ призмата на одделни 

групи, слоеви и класи. Според Џонсон, криминалитетот се сфаќа како „напуштање на 

културните норми“
206

, а можат да се сретнат и такви размислувања дека криминалитет 

претставува секое антисоцијално или непожелно поведение. 

Според Шепаровиќ, „Деликвенцијата е вкупност на поведенија кои претставуваат 

отстапување од општествено прифатливите и поставени норми на поведение. Во 

деликвенцијата влегуваат противправни поведенија врз кои како правна санкција се 

надоврзува казна. Тоа е формално нормативен поим на деликвенцијата. Според една 

поширока општествено-психолошка определба, поимот на деликвенцијата би ја опфатил 

вкупноста на човековите поведенија со кои се нарушуваат правилата на поведение, со кои 

се регулираат односите меѓу луѓето. Таквите поведенија се нарекуваат уште и девијантни 

поведенија или отстапување од општествените очекувања“.
207

 Од ова сфаќање на 

Шепаровиќ може да се изведе предметното определување на социологијата на 

криминалитетот, а тоа е: криминалитетот како индивидуална и масовна општествена 

појава, но и други содржини, како што се девијантните и неприлагодените поведенија, во 

целост или делумно влегуваат во овој предмет.  

                                                            
203 Enrico Ferri, Criminal Sociology, 1905. 
204 Sellin, T., Culture, Conflict and Crime, New York, 1960, str. 63. 
205 Torsten, S., Conflits, Culturels et Criminaliste, Revue de Droit pénal et de Criminologie, 1960, str. 879-896. 
206 Johnsion, E. H., Crime Correction and Society, Homewood, 1964. 
207 Šeparović, Z., Kriminologija i socijalna patologija, Pavni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1981, str. 5-7, 13, 

цитиран во Сулајманов, З., Македонска криминологија, Графохартија, Скопје 2000. 
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Социолозите кои на просторот на САД го имаа главниот збор во криминологијата, 

предметот на социолошкиот интерес за криминалитетот значително го проширија не само 

на инкриминираните дејства туку и на многу други општествено штетни поведенија без 

оглед на нивната инкриминираност. 

Криминалитетот како појава која сериозно ги загрозува основните општествени 

вредности се манифестира преку поединечни или групно извршени кривични дела, но тој 

сепак не е само поединечна појава, туку истовремено појава во општеството која се јавува 

во масовни размери. Криминалитетот не претставува само прост збир на поединечно 

извршени кривични дела, туку тој истовремено претставува и нов квалитет - поширока 

општествана појава која има свои специфични причини и законитости на настанување, 

развој и движење. Сфатен на тој начин, криминалитетот најтесно е поврзан со определени 

општествени структури од кои извира и определени услови на живот во конкретното 

општество.  

Ако се тргне од тоа дека криминалитетот има примарно општествена природа, 

тогаш и предметот на социологијата на криминалитетот, во прв ред, е проучување на 

криминалитетот како општествена појава со цел откривање на општествените причини за 

криминалитетот т.е. оние причини кои постојат во општествената структура и во 

општествените услови, а кои доведуваат до создавање на криминални и деликвентни 

личности и објективни можности за извршување на криминални дела. 

 

3. Социолошко одредување на општите елементи на криминалитетот 

 

Во социолошкото одредување на предметот на социологијата на криминалитетот се 

содржани следниве елементи:  

1) Криминалитетот (кривичното дело) како општествена појава - термин со кој 

се означува збир на најтешки форми на општествено опасни, општествено негативни и со 

правни прописи забранети поведенија со кои се загрозуваат или повредуваат човековите и 

општествените вредности. Ова е општиот и поширок поим на криминалитетот, додека во 

потесна смисла, криминалитетот претставува збир на кривични дела извршени во 

одредено време, на одреден простор и во одреден општествен контекст; 

2)Кривичното дело (криминалитетот) како индивидуална и масовна појава - 

криминалитетот како појава која е двојно изразена: како масовна појава во општеството 

т.е. како вкупност на деликти извршени во едно време и како индивидуална појава т.е. 

како поединечен акт. Како масовна појава криминалитетот извира од општествените 

услови на живеење и е одраз на некои негови карактеристики (економски, општествени, 

социјални, статусни, општствена интегрираност, општествена самореализација и сл.). 

Како индивидуален акт тој извира од структурата на личноста на деликвентот 

(криминалецот, престапникот) и од конкретните услови на неговиот личен, семеен и 

општествен живот. Кривичното дело е општествено негативен, штетен акт кој најчесто се 

појавува како резултат на конфликт помеѓу личноста и неговите интереси, поединецот и 

општеството, како нехармоничност помеѓу желбите, потребите и можностите за нивно 

задоволување; како резултат на некој потрес или како излез од криза, односно како 

негативно решение на некоја конфликтна или стресна ситуација. Криминалниот акт 

најчесто е свесен и волев човечки акт, но може да биде и непромислен акт и акт 

проектиран од болна имагинација или халуцинација т.е. како резултат на душевна болест 

или пореметување. 

3) Општествените причини за криминалитетот (кривичното дело) - 

криминалитетот се јавува како револт на одредени поединци и групи спрема одредени 

општествено-економски услови на живеење. Како тие услови со текот на времето се 

менуваат од една формација во друга, така се менуваат и сфаќањата за криминалитетот и 
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односот кон одделни негови облици. Меѓутоа, колку и да се менувале облиците на 

исполнување на криминалитетот и сфаќањето за него, криминалитетот не ја менувал 

својата суштина. 

 Од гореневедените општи определби на елементите од социолошката определба на 

криминалитетот, произлегува дека кривичното дело (криминалитетот) дефиниран како 

општествена, масовна и индивидуална појава се состои од пет основни или општи 

елементи:  

1) Постоење на делото т.е. последици предизвикани од човековиот акт; 

2) Општествена опасност на делото; 

3) Противправност на делото т.е. дејство спротивно на пропишаните правни норми во 

општеството; 

4) Одреденост на делото со кривичноправна норма и 

5) Вината на сторителот на криминалното дело.
208

 

 

4. Криминалното, девијантното поведение и општествената дезорганизација како 

истражувачки предмет 

 

Криминалното и девијантното поведение и општествената дезорганизација се три 

вида на појави кои се разликуваат и искуствено и концептуално, иако се наоѓаат во заемна 

врска. Нивната заемна поврзаност и условеност произлегува од дијалектичката природа на 

односот помеѓу поединецот и општеството. Роберт Мертон, чиешто сфаќање е слично на 

изнесното, во врска со тоа напоменува: „...Можеме да бидеме оправдано сигурни дека со 

овие поими е исто како и со другите поими кои се користат во теориските трудови. Тие се 

аналитички, а не описни; апстрактни, а не конкретни. Тоа значи дека тие не опишуваат 

класи на случувања во севкупната нивна вистинска сложеност, туку се однесуваат само на 

нивни избрани аспекти. Затоа во секој конкретен социјален проблем ние наоѓаме докази за 

постење на различни односи и комбинации од девијантното и криминалното поведение, 

но истовремено и на општествената дезорганизација. Поради тоа, е можно и корисно во 

секој социјален проблем да ги разликуваме компонентите и аспектите кои спаѓаат во 

областа на девијантното и криминалното поведение, со уверување дека општествената 

дезорганизација, девијантното и криминалното поведение се во интеракција и дека под 

одредени услови тежнеат да се засилуваат меѓусебно“.
209

 

Оттука произлегува дека социологијата на криминалитетот треба да ги проучува не 

само криминалните и девијантните поведенија туку и општествената состојба која во 

поголема мера од останатите ја карактеризира појавата на поголема зачестеност на 

различни општествено неприфатливи поведенија, односно во која криминалитетот и 

девијациите се најчест начин на прилагодување на дезорганизираната средина. Освен тоа, 

социолошките истражувања покажале дека криминалитетот и девијациите во земјите во 

кои процесите на урбанизација и индустријализација започнале или се во тек, можат да се 

                                                            
208

 Општите елементи на кривичното дело (криминалитетот) можат да се поделат на: а) објективни и 

субјективни и б) материјални и формални елементи. Објективни елементи се: делото (дејство со 

предизвикана последица), општествената опсност на делото, противправноста на делото и одреденоста на 

делото со кривичноправна норма. Од објективните елементи постои само еден, а тоа е – вината на 

сторителот. Материјални елементи се: дејство со последица и општествена опсасност, а формални се: 

противправноста и одреденоста на делото со кривичноправна норма. Сè до појавата на социолошката школа, 

кривичното дело (криминалитетот) е посматрано како факт. Дури со појавата на социолошката школа вината 

на сторителот почнува да се зема како елемент во кривичното дело. Лист бил теоретичар кој во поимот на 

кривичното дело, покрај објективните елементи  ја внел и вината како субјективен елемент.  

Јовановић, Љубиша, Кривично право, општи део, Полициска академија, Београд, 1995, стр. 94-95. 
209 Merton, R., Social problems and sociological theory, in: Merton, R., Nisbet, R., (eds.), Contemporary social 

problems, New York and Burlingame Harcourt, Brace and World, Inc., 1961, str. 719. 
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објаснат со постоење на појава на општествена дезорганизација која е предизвикана од 

овие процеси.
210

 Треба да се напомене дека одредените критики на концептот на 

општествена дезорганизација, како и недостигот од посебни емпириски студии за 

општествената дезорганизација во социологијата, не треба да бидат причина оваа појава 

да не биде предмет на некои идни истражувања во рамките на социологијата на 

криминалитетот. 

На криминалните и на девијантните појави како општествено неприфатливи 

поведенија, општеството реагира пред сè со неодобрување, морална осуда, а на 

општествено опасните последици од криминалните поведенија на поединци или групи 

може да реагира со јавно изразување на осуда и барања на соодветни санкции за 

сторителите, но и со страв за својата безбедност.
211

 Затоа социологијата на 

криминалитетот, покрај криминалните и девијантните поведенија и нивната општествена 

неприфатливост, ќе опфати и објаснување на различните начини на општествена реакција 

(социјална контрола), односно објаснување на различните општествени мерки за 

превенција, редукција и елиминација на општествено опасните (криминалните и 

девијантните) поведенија. Вака дефинираното поле на истражување на социологијата на 

криминалитетот делумно се совпаѓа со полето на истражување на неколку науки кои за 

свој предмет го имаат криминалитетот и некои негови елементи, на пример: социјалната 

патологија, криминологијата, кривичното право, социологијата на социјалните проблеми 

итн. Според оваа ориентација која има долга традиција во англоамериканските земји, 

криминалитетот и девијациите како општествени појави се проучуваат во рамките на 

социјалните проблеми, дефинирани како состојба која: (1) влијае на значителен број луѓе; 

(2) која овие луѓе (или поголемиот број граѓани во општеството) ја сметаат за извор на 

тешкотии и незадоволство и (3) која е потребно да се менува со организирана општествена 

акција.
212

 Според ова, секој социјален проблем се состои од една објективна општествена 

состојба и субјективна општествена дефиниција на таа состојба како проблем за кој треба 

да се најде соодветно решение. 

Според оваа дефиниција на социјалните проблеми, криминалитетот и девијациите, 

како и општествената дезорганизација, не мора секогаш да бидат социјални проблеми. Тие 

стануваат социјални проблеми кога се распространети, кога значително влијаат на 

животот на поголемиот број граѓани и кога луѓето ги оценуваат како проблеми и се 

подготвени да преземат акции за нивно решавање. Според тоа, различни облици на 

криминални или девијантни поведенија во еден временски период се социјални проблеми, 

а во друг не. Исто така, во некои општествени заедници некои облици на криминалитет и 

девијантност се сметаат за социјални проблеми, додека во други заедници тоа не е 

случај.
213

 Криминалните и девијантните поведенија не се единствени појави кои се 

сметаат за социјални проблеми на едно современо општество. Многу други општествени 

појави можат да бидат оценети како социјални проблеми (невработеноста, расната и 

етничката дискриминација, физичкото и менталното здравје на граѓаните итн.). 

 

                                                            
210 Clinard, M., Abbott, D.J., Crime in developing countries, New York, Wiley, 1973. 
211 Види повеќе во: Dan A. Lewis, Sociological Theory and the Production of a Social Problem: The: Case of 

Fear of Crime, Northwestern University, 1980. 
212 Повеќе во: Fuller, R.C., The natural history of a social problems, American Sociological Review, 6, 1941; 

Lemart, E., Social pathology, New York-London-Toronto, 1951; Becker, H., Outsiders, New York, The Free 

Press, London, Collier-MacMillan, 1963; Merton, R., Nisbet, R., (eds.), Contemporary social problems, New 

York and Burlingame Harcourt, Brace and World, Inc., 1961. 
213 На пример, алкохолизмот веќе повеќе години и кај нас и во светот е признат социјален проблем кој во 

голем број случаи е причина (или состојба) за извршени криминални дела, додека пак наркоманијата 

(злоупотребата на дрога) кај младата популација стана социјален проблем дури последниве неколку години. 
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5. Научно и дисциплинирано разграничување на предметот на социологијата на 

криминалитетот 

 

Кога зборуваме за научното и дисциплинарното разграничување помеѓу 

социологијата на криминалитетот како посебна социолошка дисциплина и другите науки 

и научни дисциплини, кои се занимаваат со проучување на: криминалитетот, кривичните 

дела, девијантните поведенија, општествената дезорганизација и социјалните проблеми 

кои генерираат асоцијални и општествено недозволени поведенија, важно е да се има 

предвид фактот дека етиолошката и феноменолошката мултидимензионалност на 

криминалитетот и девијациите како општествено недозволени и негативни појави, дава 

можност поголем број од општествените, правните и политичките науки и нивните научни 

дисциплини, одредени елементи или/и аспекти на криминалитетот да ги проучуваат и 

истражуваат од свој научен и методолошки аспект. 

Мултидисциплинарниот пристап во проучувањето на општествените појави, 

вклучително и на криминалот и социопатолошките појави во светски научни рамки, се 

покажа како посакуван научен пристап поради предноста од повеќефакторската анализа 

на феноменолошките и на етиолошките аспекти на истражуваните појави. Социологијата 

на криминалитетот која го проучуваа криминалитетот како општествена појава со цел да 

ги открие општествените причини за криминалитетот т.е. оние причини кои постојат во 

општествената структура и во општествените услови, а кои доведуваат до создавање на 

криминални и деликвентни личности и објективни можности за извршување на кривични 

дела – спаѓа во областа на социологијата, односно претставува една од специјалните 

(посебните) социологии. Тоа значи дека таа ќе ги користи сите теориски објаснувања на 

криминалните и девијантните појави настанати во рамките на општите и посебните 

социолошки теории и појмовно-категоријалниот апарат, како и сознанијата и методите на 

социологијата во проучувањето на криминалитетот како општествена појава. 

За статусот на социологијата на криминалитетот како посебна социологија во 

системот на општествените науки имало и ќе има различни, па и спротивставени мислења. 

Пред сè, постои проблем на границата меѓу оваа дисциплина во однос на другите 

општествени науки, со оглед на тоа дека предметот на социологијата на криминалитетот 

од различен аспект е предмет на проучување и на други науки и дисциплини.
214

  

Криминологијата како наука се стеснува само на изучување на оние негативни 

однесувања кои се санкционирани со позитивното законодавство, но не и 

социопатолошките појави кои не секогаш се криминални, а во значителна мерка 

детерминираат или се дел од одредени групи на кривични дела. Во процесот на 

диферанцијација на науките, криминологијата се издвои како посебна област на 

проучување и се разви во правец на самостојна наука, оставајќи на социологијата да се 

занимава првенствено со оние социопатолошки поведенија кои отстапуваат од моралните 

норми на општеството и кои не мора, но можат да бидат и правно кодификувани. Со оглед 

на сè пообемната инкриминација на човековите општествено неприфатливи поведенија и 

општествените односи кои не беа подведени под поимот социопатолошки, но вклучително 

и на девијациите кои во голем дел не беа предмет на правна кодификација, се отвора 

дополнителен простор и се потврдува научната оправданост за конституирање на 

социологијата на криминалитетот како посебна дисциплина која ќе ги проучува и 

инкриминираните девијантни поведенија, како и поведенијата кои подлежат на 

прекршочни и дисциплински санкции. Важно е да се нагласи дека социологијата на 

                                                            
214Така, уште при определувањето на предметот на социологијата на криминалитетот беше укажано на 

посебниот однос со криминологијата како наука. Меѓутоа, за да се користат научните сознанија добени од 

криминологијата и криминолошките истражувања, на самиот почеток јасно беше направена дистинкцијата 

помеѓу предметната определба на овие две науки.  
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криминалитетот акцентот на проучувањето и истражувањето ќе го стави како на 

општествената детерминираност на криминалитетот како општествена, масовна и 

индивидуална појава, санкционирана од организираното општество со кривичноправна 

санкција, така и на социопатолошките појави кои доведуваат до создавање на можност 

или предиспозиција за извршување на криминални дела. 

Како нова научна дисциплина, социологијата на криминалитетот ќе се потпира на 

резултатите од теоретските и емпириските истражувања на другите сродни науки кои со 

своите сознанија можат да придонесат за објаснување на криминалитетот и 

социопатолошките појави. Тоа особено се однесува на некои облици на социопатолошки 

однесувања, како што се: алкохолизмот, наркоманијата и самоубиствата, кај кои многу 

факти кои се однесуваат на самата личност на деликвентот (криминалецот) можат да 

бидат релевантни за објаснувањето на тие појави. Во оваа смисла, корисно е да се спомене 

придонесот на криминалистичката психологија
215

 која се занимава со проучување на 

условите и факторите што влијаеле врз особините на личноста и мотивите кои воделе кон 

извршување на криминалното дело, врз основа на анализирањето на личноста која 

извршила криминално дело. 

Според мислењето на Роуз, многу криминални дела и социопатолошки појави 

можат да се проучуваат само ако се користат сознанија и техники на повеќе научни 

дисциплини. Социолошката точка на гледиште е премногу важна за да се изгуби во 

проучувањето на  кој било аспект на човековото поведение, но истовремено треба да се 

има предвид дека специфичните проблематични однесувања можат најдобро да се 

проучуваат со користење на знаењата и техниките на многуте науки и научни 

дисциплини.
216

 

Бидејќи на почетокот споменавме, а во целиот текст до одреден степен синонимно 

се употребуваат поимите криминалититет и социопатолошки појави (девијации), 

неопходно е да се каже дека социологијата на криминалитетот научно-дисциплинарно се 

движи во меѓупросторот помеѓу криминологијата и социјалната патологија. Предноста на 

социологијата на криминалитетот е во нејзината аналитичка и синтетизирачка природа 

која може да ги обедини посебните аспекти на криминалитетот и социопатолошките 

појави во еден заемно детерминирачки однос и да ги проучува во контекст на нивната 

општествената реакција (социјална контрола). Според Шепаровиќ, социјалната патологија 

за занимава со социјалнопатолошките, односно со негативните општествени појави и 

изнаоѓањето најдобри начини за нивно сузбивање и отстранување, како и на штетните 

влијанија врз поединците, групите и општеството.
217

 

Од определбата на предметот на социјалната патологија во наведената дефиниција 

може да се согледа дисциплинарното разграничување со предметот на социологијата на 

криминалитетот. Имено, инкриминираноста на дел од социопатолошките појави и 

општествено негативните човекови поведенија ги прави кривичноправно или 

прекршочноправно санкционирани, што остава теоретска и емпириска недореченост кога 

станува збор за новите феноменолошки карактеристики на социопатолошките појави и 

нивната релација со криминалитетот. Оправданоста за научното дополнување на оваа 

теориска и емпириска недореченост со конституирањето на социологијата на 

                                                            
215 Криминалистичката психологија претставува психолошка научна дисциплина. Меѓутоа, поради 

нејзината специфична практична примена во преткривичната постапка, многу автори ја третираат како 

научна дисциплина на криминалистиката или на криминологијата. Современата тенденција на 

научниците кои се занимаваат со криминалистичката психологија, исто како и социолозите кои се 

занимаваат со проблемот на криминалитетот, настојуваат неа да ја конституираат како посебна 

(специјална) психолошка дисциплина.  
216 Rose, A., History and sociology of the study of social problems, in: Smigel, E.O., (ed.), Handbook on the 

study of social problems, Chicago, Rand McNally and Company, 1971, str. 17. 
217 Šeparović, Z., op. cit., str. 391. 
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криминалитетот како дисциплина е дотолку поголема, доколку се знае дека не само 

општествените фактори туку и социопатолошките појави кои не секогаш се криминални 

се причина за криминално поведение и мотиви за извршување на криминални дела.  

Проучувајќи го научното разграничување на предметот на социологијата на 

криминалитетот и на неа сродните науки и научни дисциплини, интересна е релацијата на 

социологијата на криминалитетот со кривичното право. Социологијата на криминалитетот 

која во правните науки е именувана како криминална социологија (заедно со: 

криминалната антропологија, криминалната психологија, криминалната психопатологија, 

криминалната етнологија, криминалната педагогија, криминалната лингвистика), се смета 

за посебна криминолошка дисциплина.
218

 Во контекст на претходната аргументација која 

оди во прилог на општествената оправданост на социологијата на криминалитетот како 

посебна дисциплина, ќе го прифатиме ставот на авторот кој ја дава именуваната поделба 

на криминологијата како наука и нејзините посебни дисциплини со напомена дека 

именувањето на социологијата на криминалитетот како посебна научна дисциплина 

упатува на фактот дека таа во својата основа е социолошка, а не криминолошка 

дисциплина.  

Различното научно-дисциплинарно определување на социологијата на 

криминалитетот како криминална социологија, не ја намалува важноста на определбата на 

криминалната социологија (социологијата на криминалитетот) како вонправна кривична 

наука со етиолошки предзнак. Разликата помеѓу правните и вонправните кривични науки 

е во тоа што овие науки немаат догматски карактер. Со други зборови, тие не ги 

проучуваат кривичноправните прописи, туку кривичноправната проблематика содржана 

во тие прописи и тоа со примена на социолошки, технички и статистички методи со цел на 

кривичното право да му понуди помош во специјалните сознанија за таа проблеметика.
219

 

Од методолошки аспект, интересна е дисциплинарната сродност или, поточно 

кажано, методолошката комплементарност помеѓу социологијата на криминалитетот и 

криминалната статистика (исто така вонправна кривична наука т.е. како практична 

дисциплина). Таа го проучува дејството на кривичните санкции врз движењето на 

криминалитетот. Тоа следење го прави со примена на статистичкиот метод т.е. по пат на 

евидентирање на извршените кривични дела, пресудените кривични дела и извршените 

санкции, за да со примена на компаративниот метод може да се востанови какво е 

дејството на одредени санкции на однесувањето на извршителите на делата. Сега 

криминалната статистика се води во рамките на судската статистика и има повеќе 

практично-политичко, а помалку научно значење. Важноста на официјалната криминална 

статистика која ги содржи наведените податоци упатува на важноста на дисциплинарното 

поврзување на овие две дисциплини поради добивање на релевентни теоретски и 

емпириски сознанија. 

Заокружувајќи го овој дел кој се однесува на дисциплинарното разграничување на 

социологијата на криминалитетот од сродните и/или науки и научни дисциплини, ќе 

истакнеме уште еден податок без да биде предмет на поширока теоретска елаборација. Со 

оглед на тоа дека социологијата на криминалитетот се занимава со општественото 

влијание врз криминалитетот и социопатолошките појави и нивната меѓусебна 

детерминираност, а тие пак се уредени со кривичноправни и општествени санкции како 

реакција на организираното и неорганизираното општество, треба да се спомене и 

класификацијата на кривичноправните норми во групи како дел од кривичното 

законодавство на една земја со кое се штитат високите општествени вредности (животот, 

слободата, сопственоста, семејството, моралот, државата итн.). Класификацијата на 

                                                            
218 Јовановић, Љубиша,... op. cit., str. 60-62. 
219 Isto. 
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кривичноправните норми е важна поради теоретско проучување на општествената 

детерминираност на  поведението на прекршителите на овие норми и нивните причини и 

мотиви за повреда на општествените вредности преку индивидуално или групно 

чинење/нечинење на криминално дело. Теоретската елаборација на причините за 

криминални и девијантни поведенија насочени кон штетата или користа на сторителот 

(деликвент, криминалец) и нивната условеност од општествените појави, промени и 

структури, ќе ја доведе социологијата на криминалитетот во релација како со веќе 

споменатите науки и научни дисциплини, така и со: кривичното право, семејното право и 

социологијата на семејството, трудовото право и социологијата на трудот, уставното 

право, политичкиот систем и науките за човековите слободи и права итн.  

Сето ова зборува за комплексноста на предметот и методологијата на 

социологијата на криминалитетот како посебна научна дисциплина. 

 

6. Заклучок 

 

Конституирањето на социологијата на криминалитетот како посебна 

социолошка дисциплина во контекст на споменатото определување на нејзиниот 

предмет на проучување, социолошкото определување на повеќезначноста (од научен 

аспект) на поимот криминалитет и кривично дело, како и научно-дисциплинарното 

разграничување на криминалитетот (и некои негови аспекти) како предмет на повеќе 

науки, дава можност за конструкција на следниве две работни дефиниции:  

-(пошироко) Социологијата на криминалитетот се занимава со проучување на 

криминалитетот и девијантните поведенија како: 1) општествени појави, 2) 

индивидуални или групни поведенија кои отстапуваат од 3) прифатените општествени 

стандарди и норми и од 4) очекувањата изразени во кривичноправните норми на 

заедницата. 

-(потесно) Социологијата на криминалитетот, во прв ред, е проучување на 

криминалитетот како општествена појава со цел: 1) откривање на општествената 

условеност на криминалитетот, 2)  причините кои постојат во општествената структура 

и во општествените услови, а кои доведуваат до создавање на криминални и 

деликвентни личности и 3) објективните можности за извршување на криминални 

дела. 

Дисциплинарната сродност на социологијата на криминалитетот као посебна 

социолошка дисциплина со посебните социологии, другите општествени науки, 

правните, политичките, безбедносните, полициските и др., даваат широка можност за 

мултидисциплинарен пристап во изучувањето на општествените феномени, појави и 

процеси кои носат криминален, безбедносен и социопатолошки предзнак. 
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SOCIOLOGICAL DETERMINATION OF CRIME AS A SOCIAL PHENOMENON - 

CONTRIBUTION TO SOCIOLOGY OF CRIMINALITY 

 

Abstract  

 

The development of sociological theories that became the basis for theoretical 

arguments in the case of most social sciences, as well as numerous empirical studies of 

specific social phenomena that are studied within the general sociology is the central problem 

of special sociological disciplines. More recently, a need for specific, sociological study and 

research on crime as a negative social phenomenon, the influence of social phenomena, 

change and relationships on the growth and variety of crime and criminal and socio-

pathological behavior. It would be mature, scientific attempt to constitute a separate (special) 

sociological discipline - Sociology of Criminality, that despite the social determination of 

criminality as a social phenomenon and legally unacceptable; and will study and research the 

relationship between socio-pathological occasions (deviations) and crime and social reaction 

to these actions. 

 

Kay words: sociology, criminality, sociology of criminality. 
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КАЗНЕНАТА ПОЛИТИКА НА МАКЕДОНСКИТЕ СУДОВИ 

СПРЕМА СТОРИТЕЛИТЕ НА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА 

ДЕЦА
*
 

Апстракт 

 

 Цел на трудот е да се претстави казнената политика на македонските судови 

спрема сторителите на сексуална злоупотреба на деца (СЗД). Карактеристиките на 

казнената политика на македонските судови се претставени врз основа на 

истражувачките резултати од спроведеното истражување „Анализа на состојбата на 

сексуална злоупотреба на деца и педофилија во Република Македонија“, кое се 

спроведе во 2009 година“
220

. Извор на податоци за казнената политика на македонските 

судови се судски пресуди за сторители на кривични дела кои во истражувачкиот план 

се дефинирани како дела кои претставуваат СЗД. Анализа на  содржина како техника 

за собирање податоци е употребена на пресуди за 231 осудено лице за СЗД донесени во 

периодот 2004 година заклучно со првата половина на 2009 година. Истражувачките 

резултати кои се претставени во овој труд се однесуваат на видовите изречени 

санкции, релацијата меѓу пропишаната и изречената санкција и должината на 

изречената казна затвор. 

  

Клучни зборови: казнена политика, сексуална злоупотреба на деца 

 

1.Вовед 

 

Казнената политика во едно општество не може да се набљудува надвор од 

општетствените вредности и односи во актуелниот историски контекст. Имено, како 

што истакнува Камбовски, „начелата и основите на криминалната политика треба да 

кореспондираат со основните начела на демократската правна држава“
221

. Казнената 

политика во најопштото значење поаѓа од идејата за справување со криминалот, која во 

себе инкорпорира превенција и репресија на криминалот.  

Оттука, политиката на судовите во изрекувањето на санкции на сторителите на 

кривични дела има неспорна улога во дизајнирањето на казнената политика. Според 

Манев, П., „Казнена политика е политика на казнување на законодавниот дом што се 

изразува преку донесувањето на законите, пропишувањето на кривичните дела и 

казните за тие дела, како и политиката на судовите изразена преку практиката на 

                                                            
* Прегледен научен труд 
220 Спроведеното национално истражување, по својот карактер, е криминолошко, феноменолошко и 

дескриптивно. Истражувањето е финансирано од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје, а го спроведе 

Институтот за социолошки,и политичко-правни истражувања – Скопје во периодот од 1 јули до 30 

ноември 2009 година, додека собирањето на теренски податоци се одвиваше од 15 јули до 10 ноември 

2009 година. Истражувачкиот период за појавата – сексуална злоупотреба на деца се однесува на 

периодот од јануари 2004 до јуни 2009 година. Авторките на трудот се кораководителки на 

спроведеното  истражување за сексуална злоупотреба на деца во Република Македонија.  
221 Владо Камбовски, Казнено право – Општ дел, (Штип:2-ри Август С-Штип, 2006), стр. 39.  
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судовите за примена на казни спрема сторители на одредени кривични дела, притоа, 

без да се напушти законитоста во изрекувањето на казната, имајќи ја предвид и 

оценката за општетствената опасност од одделни видови криминалитет и од 

сторителите на тие дела, а  со што има за цел да го направи кривичното право што 

поефикасно. Во поширока смисла, под поимот казнена политика се доведува и 

условниот отпуст, .....“
222

. 

Фокусот на овој труд е на еден од аспектите на казнената политика – практиката 

на судовите за изрекување санкции на сторителите на кривични дела кои претставуваат 

сексуална злоупотреба на деца. Имено, политиката на судовите не само што игра 

значајна улога во дизајнирањето на казнената политика, туку е и клучна за 

димензионирањето на затворската полулација преку изрекувањето на затворски казни. 

Понатаму, политиката на судовите во изрекување на затворските казни на сторителите 

на кривични дела кои претставуваат СЗД ја определува и просечната должина на 

затворските казни. 

Трудот е структуриран во три дела, а секој од деловите претставува посебна 

содржинска целина предметно поврзана со другите делови. Првиот дел е посветен на 

методологијата употребена во истражувањето. Вториот дел е круцијален бидејќи во 

него се прикажани и коментирани податоците за предметот на овој труд – 

карактеристиките на казнената политики на македонските судови кон сторителите на 

сексуална злоупотреба на деца. Во последниот, третиот дел, поместени се заклучните 

согледувања произлезени од направената анализата на добиениот емпириски 

материјал. 

 

2. Методолошки напомени 

 

Комплексноста на појавата што беше предмет на истражувањето 

претпоставуваше употреба на посложен методолошки пристап, односно примена на 

поголем број извори на сознанија,  методолошки постапки и техники на собирање на 

податоците. Во овој труд ќе се осврнеме на основните поими и само на применетата 

методологија во однос на казнената политика на македонските судови. Истражувањето 

ја усвои дефиниција за СЗД на Светската здравствена организација, која беше  

трансформирана во операционална дефиниција заснована на одредбите на Кривичниот 

законик на Република Македонија (КЗ). Во поглед на дефинирањето на поимот 

сексуална злоупотреба на дете, Кривичниот законик не усвојува една дефиниција, туку 

низ различни инкриминации се опфатени различните облици на сексуално 

злоставување на децата.  

Оттука, следниве кривични дела ја сочинуваат работната дефиниција: Силување 

(член 186), Обљуба врз немоќно лице (член 187), Полов напад врз малолетник кој не 

наполнил 14 години (член 188), Обљуба со злоупотреба на положбата (член 189),  

Задоволување на полови страсти пред друг (член 190), Посредување во вршење 

проституција (член 191, сè до Новелата од 2008 година, пасивен субјект на кривичното 

дело Посредување во вршење проституција беа полнолетни лица и малолетни лица.), 

Подведување и овозможување полови дејствија (член 192), Прикажување 

порнографски материјал на малолетник (член 193), Производство и дистрибуција на 

детска порнографија (член 193-а), Намамување на обљуба или друго полово дејствие 

на малолетник кој не наполнил 14 години (член 193-б) и  Родосквернавење (член 194). 

Исто така, дефиницијата опфаќа уште две  кривични дела,  Вонбрачен живот со 

                                                            
222 Павел Манев , Лексикон за казнено право, (Скопје: ГЦ Југореклам,2005),стр. 407 
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малолетно лице (член 197)  и Трговија со малолетно лице (член 418-а), кои според 

дејствието на извршување претставуваат сексуална злоупотреба на деца.   

Извор на податоци за казнената политика на македонските судови се судски 

пресуди за сторители на кривични дела кои во истражувачкиот план се дефинирани 

како дела кои претставуваат СЗД. Анализа на содржина како техника за собирање 

податоци е употребена на пресуди за 231 осудено лице за СЗД донесени во прв степен 

од основните судови во Република Македонија за периодот 2004 заклучно со првите 6 

месеци од 2009 година, а кои беа доставени до истражувачкиот тим. Предмет на 

анализа беа 231 изречена санкција на сторителите на СЗД, што не значи дека се 

анализирани 231 судски пресуди од основните судови. Единица на истражување  беше 

поединечно секое осудено лице опфатено со пресудата, а не една пресуда како еден 

извор на сознание. Тоа значи дека ако пресудата се однесува на две или повеќе лица, 

тогаш, следствено, секое осудено лице се третира како извор на сознание. Исто така, 

потребно е да се посочи фактот дека на истражувачкиот тим не му беа достапни сите 

пресуди донесени од основните судови во истражуваниот период 2004-та заклучно со 

6. месец 2009 г. Оттука, бројката од 231 осудено лице со пресуда не може да ја земеме 

како бројка која го одразува бројот на осудени лица за СЗД во истражуваниот период. 

Во продолжение е прикажана само територијалната и временската дистрибуција 

на пресуди за сторители на СЗД. Според анализираните судски пресуди за осудени 

лица за СЗД, дистрибуцијата на пресуди според надлежен суд кој ја изрекол пресудата 

е прикажана во следната табела
223

. 

 

Табела 1. Распределба на изречени пресуди на осудени лица за СЗД според месно 

надлежен суд
224

 во релација со вкупната популација на подрачјето во наделжност на 

секој од Основните судови 

 

Основен 

суд
225

 

Број на лица 

осудени за СЗД 

Процент на лица 

осудени за СЗД 

Процент на популација 

во подрачјата во 

надлежност на 

Основниот суд
226

 

Скопје 55 23.8 28.6 

Штип 29 12.5 3.4 

Куманово 26 11.2 6.8 

Битола 21 9.1 5.7 

Кичево 21 9.1 3.4 

Велес 14 6.1 3.3 

Прилеп 12 5.2 4.9 

Струмица 11 4.8 4.6 

Кочани 7 3.0 2.4 

Охрид 6 2.6 3.0 

Радовиш 6 2.6 1.6 

Струга 5 2.2 3.2 

Неготино 4 1.7 1.2 

                                                            
223 Виолета Чачева и Стојанка Мирчева, „Запоставени и жигосани: Анализа на состојбата на сексуална 

злоупотреба на деца“,, (Скопје:УНИЦЕФ, 2011). 
224 Месната надлежност на судовите во земјата е дефинирана со чл. 28 од Законот за судови (Службен 

весник на Република Македонија, бр. 58/26, 35/2008).  
225 Податоците ги претставуваат само пресудите на 20 основни судови од вкупно 26, кои имаат 

надлежност за кривични постапки во земјава 
226 Според пописот на население, 2002 година.  
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Кратово 4 1.7 0.5 

Гостивар 3 1.3 5.7 

Дебар 2 0.9 1.3 

Виница 2 0.9 1.0 

Гевгелија 1 0.4 2.3 

Делчево 1 0.4 1.3 

Св. Николе 1 0.4 1.0 

 

Од вкупно 231 лице осудено за СЗД во истражуваниот период, 23,8% биле 

осудени од Основниот суд Скопје, 1, 12,5% биле осудени во Штип, 11,2% во Куманово, 

9,1% во Битола и 9,1% во Кичево, или вкупно 65,7% од осудените лица за СЗД 

вклучени во анализата. Имајќи предвид дека месната надлежност на судот го 

определува местото каде што делото е извршено, може да се заклучи дека овие 

податоци ја отсликуваат и територијалната распространетост на пресудени случаи на 

СЗД во земјата. Но, мора да се има предвид дека основните судови имаат надлежност 

на поголема територија од територијата на градот во кој се наоѓа седиштето на судот, 

односно основните судови се надлежни за територијата на неколку општини според 

организација на државата. Основниот суд Скопје 1 има највисок број на пресуди за 

сторители на СЗД, но истовремено има надлежност за најголем процент од 

населението (28,6%). Ако ја земеме предвид вкупната популација на територијата во 

надлежност на секој од основните судови, тогаш  највисок процент на сторители 

осудени за СЗД има на територијата на Основниот суд Штип и Куманово, а по нив се 

Битола и Кичево. Според анализираните судски пресуди за осудени лица за СЗД 

дистрибуцијата на пресуди според година на пресудување е прикажана во Табела 2. 

 

Табела бр.2 Распределба на изречени санкции на осудени лица за СЗД според година 

 

Година на пресудување  Број Процент  

2004  22 9,5 

2005 46 19,9 

2006 41 17,7 

2007 44 19,0 

2008 55 23,8 

2009 20 8,6 

друго 3 1,2 

Вкупно 231 100% 

 

Податоците прикажани во табела бр. 2 не покажуваат тенденција на пораст. 

Заклучок е дека има мали зголемувања од година во година, меѓутоа, не се забележува 

тенденција на пораст. За одбележување е дека во 2008 година е најголемиот број на 

сторители на кои им е изречена пресуда за СЗД, но тука треба да се има предвид 

фактот дека не ни беа достапни сите донесени пресуди во анализираниот период. 

Тоа што прави впечаток е дека најголема осцилација во однос на бројот на 

пресудите е во 2005 година во споредба со 2004. Можно толкување за ваквата состојба 

е реформата на кривичното законодавство од 2004 година.  
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3. Истражувачки резултати 

 

Еден од начините за утврдување на казнената политика на судовите  кон 

сторителите на кривични дела на СЗД е преку видовите на изречени санкции. 

 

Табела 3.Вид на изречена санкција на сторителите на СЗД 

Вид на санкција Број   Процент 

1. Условна осуда 73 32 

2. Парична казна 10 4 

3. Казна затвор 141 61 

4. Друго  7 3 

Вкупно 231 100% 

  

Од истражувачките резултати според анализираните пресуди за лица осудени за СЗД 

произлегува дека на  32% од сторителите им е изречена условна осуда.Меѓутоа, 

разгледувањето на казнената политика од аспект на заштита на децата жртви до 

најголема можна мера треба да се стави во контекст на процесните правила за 

одмерување и ублажување на казната. Оттука,  посебно внимание предизвикува 

основот за ублажување на казната, односно одмерување на казна под законски 

пропишаната граница,  кога судот ќе утврди дека постојат особено олеснувачки 

околности кои укажуваат дека и со ублажената казна може да се постигне целта на 

казнувањето. Притоа треба да се имаат предвид со закон утврдените граници на 

ублажување на казната. Еден од начините за утврдување на казнената политика кон 

сторителите на кривични дела на СЗД е преку анализа на видовите на изречени 

санкции зa кривичните дела поврзани со сексуалната злоупотреба на деца. Табелата 4 

ги прикажува санкциите изречени за 231 осудено лице во случаи со сексуална 

злоупотреба на деца.  

Табела 4. Вид на изречени санкции  според кривични дела на сексуална злоупотреба на 

деца 

Кривично дело Вид на санкција 

Условна осуда 
Парична 

казна 
Затвор  Друго  Вкупно  

Полов напад 20 0 73 6 99 

Силување  5 0 25 0 30 

Полов напад врз 

беспомошно лице 
1 1 6 0 8 

Обљуба со злоупотреба 0 0 2 0 2 

Задоволување полови 

страсти 
1 3 4 0 8 

Посредување во 

проституција 
0 0 7 0 7 

Подведување и 

овозможување полови 

дејствија 

1 0 5 0 6 

Прикажување 

порнографски материјал 
0 0 1 0 1 

Родосквернавење 1 0 8 0 9 

Вонбрачен живот со 

малолетник 
44 6 6 0 56 
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Трговија со деца 0 0 4 1 5 

Вкупно  73 10 141 7 231 

Вкупно  % 32% 4% 61% 3% 100% 

 

Од истражувачките резултати според анализираните пресуди за лица осудени за СЗД 

произлегува дека во 32% од случаите е изречена условна осуда. 

 За кривичното дело полов напад врз дете под 14 години, условна казна била 

изречена во  20% од случаите. Според актуелното законодавство, пропишаната 

казна е најмалку 8 години затвор. На почетокот на истражувачкиот период 

пропишаната казна затвор е од една до 10 години, што беше предмет на 

неколкукратно заострување.  

  За кривичното дело силување, условна казна била изречена во 16,5% од случаите. 

Пропишаната санкција, ако дејствието на извршување опфаќа обљуба, е казна 

затвор од 3 до 10 години, додека ако  е извршено само полово дејствие, 

пропишана е  казна  од 3 месеци до 3 години затвор.  

 За кривичното дело вонбрачен живот со дете од 14 до 16 години, условна казна 

била изречена во 78,5% од случаите. Пропишаната санкција е од 3 месеци до 3 

години затвор.   

Имајќи ја предвид динамика во сферата на легислативните измени и дополнувања, а 

особено во заострување на предвидените санкции за кривични дела на СЗД, за 

добивање на целосна претстава за казнената политика во истражуваниот период 

неопходно е да се направи врска меѓу видот на кривичното дело, годината на 

пресудување и видот на санкцијата.Табелата  бр.5 ги прикажува изречените казни за 

231 осудено лице. Исто така, може да се разгледа и соодносот меѓу годината на 

пресудување и изречената казна.  

 

Табела 5. Изречени санкции за кривични дела според година на пресудување 

 

Полов напад Условна 

осуда 

Парична 

казна 

Затвор Друго Вкупно 

2004 4 0 4 0 8 

2005 7 0 12 1 20 

2006 5 0 12 0 17 

2007 1 0 20 0 21 

2008 3 0 18 3 24 

6м. 2009 0 0 7 2 9 

Вкупно 20 0 73 6 99 

Силување  

2004 0 0 2 0 2 

2005 1 0 3 0 4 

2006 4 0 6 0 10 

2007 0 0 2 0 2 

2008 0 0 8 0 8 

6м. 2009 0 0 4 0 4 

Вкупно 5 0 25 0 30 

Родосквернавење 

2004 0 0 1 0 1 

2005 0 0 0 0 0 

2006 0 0 1 0 1 
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2007 1 0 2 0 3 

2008 0 0 0 0 0 

6м. 2009 0 0 2 0 2 

Друго 0 0 2 0 2 

Вкупно 1 0 8 0 9 

Вонбрачен живот 

2004 5 1 0 0 6 

2005 14 2 0 0 16 

2006 4 2 0 0 6 

2007 7 1 1 0 9 

2008 11 0 3 0 14 

6м.2009 3 0 2 0 5 

Вкупно 44     5 6     0 56 

Истражувачките резултата од анализираните судски пресуди за осудени лица за 

СЗД упатуваат на следните општи констатации: 

 

 Што се однесува до кривичното дело полов напад врз малолетник кој не навршил 

14 години, не може да се извлече заклучок дека има промени во казнената 

политика на изрекување  условни осуди како резултат на заострување на казните. 

Условната осуда се изрекува како санкција во текот на целиот истражувачки 

период, иако во 2007 година забележливо намалено е изрекувањето на оваа 

санкција. Во текот на целиот истражувачки период, на 26% од сторителите им биле 

изречени незатворски казни за кривичното дело полов напад. Во 2007, 2008 и во 

првите 6 месеци од 2009 година се зголемува бројот на сторители на кои им е 

изречена казна затвор. Застапеноста  на затворски казни е 74%, при што 95% во 

2007 година, 75% во 2008 година и 77% за првите шест месеци од 2009 година.      

 Што се однесува до кривичното дело вонбрачен живот со малолетно лице, 

доминира изрекувањето на санкцијата условна осуда.  

 

Следната варијабла при анализата на казнената политика се однесува на висината 

на казната затвор. Според истражувачките резултати од анализираните судски пресуди 

за лица осудени за СЗД, најголема застапеност имаат краткотрајните казни затвор до 1 

година. 

Табела бр. 6. Должина на изречените казни затвор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Краткотрајни казни затвор до 1 година се изречени во 28% од сите случаи во кои 

биле изречени затворски казни;  

 Казната затвор од 1–2 години била изречена во 20% од случаите;  

 25.5% отпаѓаат на казната затвор во траење од 2–5 години;  

Должина на казната 

затвор 

број Процент 

1. До 3 месеци  14 9,9 

2. До 1 година  25 17,7 

3. Од 1-2 години  28 19,8 

4. Од 2-5 години  36 25,5 

5. Од 5-10 години 24 17,0 

8. Над 10 години 14 9,9 

Вкупно 141 100% 
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 казна затвор од 5–10 години била изречена во 17% од случаите, а во 10% од 

случаите изречената казна затвор била над  10 години. 

 

Табела бр. 7. Должина на затворската казна за кривични дела поврзани со 

сексуалната злоупотреба на деца според видот на делото и годината на пресудата 

 

Кривично дело според 

годината на пресудата 
 

Д
о
 3

 

м
ес

ец
и
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0
 г

о
д
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Без 

затворска 

казна 

Вкупно 

Полов напад врз дете под 14 години 

2004 0 1 1 1 1 0 4 8 

2005 1 2 3 5 1 0 8 20 

2006 1 1 4 3 2 1 5 17 

2007 2 2 5 8 2 1 1 21 

2008 1 3 3 5 3 3 6 24 

Јануари-јуни 2009 0 0 0 1 4 2 2 9 

Друго 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вкупно 5 9 16 23 13 7 26 99 

Силување  

2004 0 2 0 0 0 0 0 2 

2005 0 2 1 0 0 0 1 4 

2006 1 0 1 3 1 0 4 10 

2007 0 0 1 1 0 0 0 2 

2008 0 2 1 1 3 1 0 8 

Јануари -јуни 2009 0 0 0 1 1 2 0 4 

Вкупно 1 6 4 6 5 3 5 30 

Вонбрачен живот со малолетник 

2004 0 0 0 0 0 0 6 6 

2005 0 0 0 0 0 0 16 16 

2006 0 0 0 0 0 0 6 6 

2007 1 0 0 0 0 0 8 9 

2008 3 0 0 0 0 0 11 14 

Јануари-јуни 2009 1 0 1 0 0 0 3 5 

Друго 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вкупно 5 0 1 0 0 0 50 56 

Трговија со деца 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 0 1 1 

2008 0 0 1 0 3 0 0 4 

Јануари-јуни 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вкупно 0 0 1 0 3 0 1 5 

Вкупно 14 25 28 36 24 14 90 231 
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За поцелосно согледување на казнената политика преку должината на изречената 

казна затвор неопходно е должината на казната затвор да се доведе во релација со 

кривичното дело и годината на пресудување. 

 

 Во текот на истражувачкиот период, 42% од затворските казни изречени за 

кривичното дело полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години биле 

помалку од две години, а само 27% над пет години. Во 2008 година и во првата 

половина на 2009 година, 48% од сторителите што добиле затворски казни биле 

осудени на казна затвор над пет години, додека во 2004, 2005, 2006 и 2007 година 

само 16% добиле затворски казни над пет години. Пропишаната казна за полов 

напад врз малолетник кој не наполнил 14 години во почетокот на истражувачкиот 

период е од една до десет години затвор, со неколкукратното заострување на 

казната за ова кривично дело во текот на истражувачкиот период
227

. Според 

анализираните пресуди за лица осудени за  кривичното дело полов напад воочливо 

е изрекување на казни затвор над 2 години во првите 6 месеци од 2009 година, а 

доминира казната затвор од 5-10 години. Во 2007 и 2005 година доминира казната 

затвор од 2 до 5 години, но, ако ја погледнеме распределбата на изречени казни во 

траење до 2 години, произлегува дека во овој период најмногу се изрекувани казни 

затвор во траење до 2 години.  

  Според анализираните пресуди за лица осудени за  кривичното дело силување,   

воочливо е дека од 2008 година се изрекуваат казни затвор над 5 години. Само една 

третина од овие сторители (32%) биле осудени на затворска казна над пет години, а 

сите три изречени казни над десет години затвор се изречени во 2008 и 2009 година. 

Пропишаната санкција, ако е извршена обљуба, е казна затвор од 3 до 10 години, 

додека ако  е извршено само полово дејствие, пропишана е  санкција  од 3 месеци до 

3 години затвор. За делото вонбрачен живот со малолетно лице доминира 

изрекувањето на  условна осуда во текот на целиот проучуван период, со само 6 

сторители осудени на затворски казни (11%).  Од 2007 година забележливо е 

изрекување на казни затвор во траење од 3 месеци, додека претходно изостануваше 

ефективна казна за ова кривично дело. Сите овие казни беа изречени во 2007 и 2008 

година и во првите шест месеци од 2009 година. Една казна изречена во 2009 година 

е од една до две години, а останатите пет се на помалку од три месеци затвор. 

Пропишаната санкција за ова кривично дело е од 3 месеци до 3 години затвор
228

.  

 

 4. Заклучни согледувања 

 

Имајќи ги предвид претходните разгледувања, накусо ќе ги идентификуваме 

клучните аспекти  поврзани со казнената политика на судовите спрема сторителите на 

СЗД.  

 Поголемиот број од изречени санкции на осудените лица за сексуална 

злоупотреба на деца укажуваат на блага казнена политика. Определен број од 

изречените санкции се под законски пропишаниот минимум. 

 Во 2007, 2008 и во првите 6 месеци од 2009 година се зголемува бројот на 

сторители на кои им е изречена казна затвор. Застапеноста  на затворски казни е 

74%, при што 95% во 2007 година, 75% во 2008 година и 77% за првите шест 

месеци од 2009 година.      

                                                            
227 Пречистен текст на Кривичниот законик, Службен весник бр. 19/2004, 7/2008, 139/2008. 
228 Член 197, Пречистен текст на Кривичниот законик, Службен весник бр. 19/2004. 



146 

 

 Во 28% од сите случаи во кои биле изречени затворски казни се изречени 

краткотрајни казни затвор до 1 година.Следни по застапеност со 20% се казната 

затвор од 1–2 години, додека 25.5% отпаѓаат на казната затвор во траење од 2-5 

години. 
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THE SENTENCING POLICY OF MACEDONIAN COURTS TOWARDS CHILD 

SEXUAL ABUSE OFFENDERS 

 
Abstract 

 

Aim of this paper is to present the sentencing policy of Macedonian courts towards 

child sexual abuse offenders (CSA). Presented features of the sentencing policy of the 

Macedonian courts are based on the findings from a survey entitled Analysis of Situation of 

Child Sexual Abuse and Pedophilia in the Republic of Macedonia, carried out in in 2009.
229

 

Source of data for identifying characteristics of sentencing policy of Macedonian courts were 

judicial convictions for perpetrators of crimes defined in the research plan as crimes that 

constitute child sexual abuse. Document analysis as a data collection technique was applied 

to judicial verdicts for 231 convicted offenders of criminal offenses defined as CSA, which 

are passed in the period from 2004 - June 2009.  

Research findings presented in this paper relate to the types of sentences passed, relation 

between prescribed and passed sentence, and the length of imposed prison sentence.  
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229 The research conducted was aimed to analyze the situation regarding child sexual abuse in the country. By its 

nature, the research was criminological, descriptive and concerned with manifestations of the phenomenon, 

scope, dynamics and its structure (phenomenological features). It was financed by the UNICEF Office in Skopje 

and carried out by the Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje from July,1st to 

November, 30th 2009, while the field data collection took place in the period from July, 15th to November 10th, 

2009. The research period of the phenomenon of sexual abuse in children refers to the period of January, 2004 

to June, 2009.The authors of this paper are co-coordinators of the survey, Analysis of Situation of  Child Sexual 

Abuse and Pedophilia in the Republic of Macedonia 
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ШТЕТАТА КАЈ МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ ВО 

ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНА УПРАВА
*
 

Апстракт 

 

 Во трудот се содржани белезите на материјалната одговорност кои се поврзани 

и се однесуваат на суштината на битието на материјалното дело, како исклучив фактор 

за поведување под  овој вид на одговорност. 

 Посебен акцент е ставен на штетата која претставува основен елемент на 

евентуалниот материјален деликт, бидејќи без неа не би имало престап, а со тоа ниту 

би постоела материјалната одговорност. 

 Подетално се објаснети двата облика на одговорноста на државата за штета 

нанесена на физички и правни лица, и тоа одговорност за штета  настаната со грешка и 

без грешка. Во однос на одговорноста на државата во случаи на штета настаната со 

противправна грешка разработени се три вида на системи. 

 Во трудот e опфатена  и улогата на државата во давањето на соодветна заштита 

во случаи на штета настаната во управно-правниот режим, односно кога е 

предизвикана од страна на вработените во управата.  

 

Клучни зборови: материјална одговорност, државна управа,, штета, грешка, заштита. 

 

1. Штетата кај материјалната одговорност во органите на државната управа 

 Државната управа го претставува целиот државен апарат, кој функционира на 

централно и локално ниво. Органите на државната управа како дел од извршната власт 

се основаат во областите и подрачјата кои се од значење за вршење на функциите на 

државната управа и за ефикасно остварување на правата и должностите на граѓаните и 

правните лица.
230

 Органите на државната управа се основаат како министерства, други 

органи на државната управа и управни организации, додека другите органи на 

државната управа, според видот на организацијата и степенот на самостојност, можат 

да се основаат како самостојни органи на државната управа (дирекции, агенции, 

комисии) или како органи во состав на министерствата (управа, биро, служба, архив, 

инспекторат и капетанија). Во рамките на Законот за организација и работа на органите 

на државната управа (понатаму Законот) предвидено е дека органите во состав на 

министерствата можат да се основаат за вршење на определени управни, стручни и 

други работи од надлежност на министерството. Одговорноста на државната управа 

суштински и детално може да се анализира и утврди со разгледување на нејзините 

видови и облици во функционирањето. Врз основа на тоа, под одговорност на управа 

се подразбира одговорноста на целиот државен апарат, како поединечно така и 

колективно. Материјалната одговорност е одговорноста на државниот службеник за 

сторена материјална штета на физички или правни лица при вршење на службата. Под 

овој вид на одговорност, покрај државните службеници, се подведуваат и јавните 

                                                            
* Прегледен научен труд 
230 Закон за организација и работа на органите на државната управа, Сл весник на РМ 58/2000 
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службеници. Во 2010 година во РМ е донесен Законот за јавни службеници
231

, со кој се 

уредени опфатот на јавната служба, заедничките начела и основите на вработувањето, 

правата и должностите, одговорноста, оценувањето, престанокот на вработувањето, 

заштитата и одлучувањето за правата и обврските и регистарот на јавните службеници, 

всушност, јавните службеници се лицата кои вршат работи и работни задачи од јавен 

интерес во согласност со Уставот, законот и ратификувани меѓународни договори, 

професионално, политички неутрално и непристрасно. Јавниот службеник, исто како и 

државниот службеник, лично е одговорен за вршењето на работите и работните задачи 

од работното место. 

При вршењето на својата службена должност државните службеници можат да 

нанесат извесна штета на физички или правни лица. Се разбира, настанувањето на 

определена штета предизвикува и материјална непогода, врз основа на што се појавува 

и постои институтот на материјална одговорност. 

Државниот службеник ги извршува службените должности во согласност со 

Уставот и со законот, и при вршење на работите тој го остварува исклучиво јавниот 

интерес. Службеникот треба да обезбеди еднаков третман на граѓаните и правните 

лица при вршењето на службените должности кои треба да ги извршува на високо 

професионално ниво кое континуирано ќе го надградува. Работите во службата 

државниот службеник законски е обврзан да ги извршува на совесен, едноставен и 

ефикасен начин, навремено, во интерес на граѓаните и другите субјекти при 

остварувањето  на нивните права, должности и интереси. Се разбира, службеникот не 

смее да се ангажира во какви било активности што се спротивни на коректно вршење 

на неговите службени должности и треба да стори сè за да избегне ситуации и 

однесување што можат да му наштетат на интересот или угледот на органот во кој е 

вработен или на државната управа во целина. При контактите со граѓаните и другите 

правни лица, државниот службеник е должен да се однесува на начин кој овозможува 

да се воспостават односи на заемна доверба и соработка меѓу овие субјекти и 

администрацијата. Во односите со граѓаните и другите правни лица, државниот 

службеник ќе покаже разбирање, љубезност, пристојност и најголема можна волја да 

помогне и нема да го попречува остварувањето на нивните права и интереси.”
232

 

 Доколку службеникот се однесува спротивно од пропишаните правила, истиот 

сноси одговорност за таквото негово постапување. Државните службеници при 

вршењето на службената должност можат да нанесат извесна штета на физички или 

правни лица. Настанувањето на определена штета предизвикува и материјална 

непогода, врз основа на што се појавува и постои институтот на материјална 

одговорност. 

 Оттука, се поставува прашањето кој е одговорен за надоместувањето на таа штета, 

дали само лицето што ја сторило или, пак, државниот орган што го вработува?  

“Ако историски се анализира институтот на материјалната одговорност во 

законодавствата на различните земји, ќе се утврди дека постоеле различни решенија на 

проблемот на одговорноста. 

 Според првото решение, постои непосредна одговорност на државниот орган за 

секоја штета што ќе ја сторат административните службеници во вршењето на 

службената должност. Оштетената страна, според тоа, има право да бара надомест на 

штетата од државата, а државата има право на регрес од лицето кое ја сторило штетата. 

Според вториот систем, постои непосредна одговорност на граѓаните и на правните 

лица, што практично би значело дека службеното лице одговара со својот имот за 

                                                            
231 Закон за јавните службеници, Сл. Весник на РМ бр.52/10 
232  Етички кодекс за државните службеници, Сл.Весник на РМ бр.59/2000, 112/2000 и 34/2001, чл.2  
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штетата што ќе ја нанесе во рамките на службената должност. Таквиот систем на 

одговорност постоел во минатото на англосаксонските земји. Меѓутоа, префрлувањето 

на одговорноста на приватни лица создава правна несигурност, затоа што оштетената 

страна никогаш не ќе може со сигурност да смета дека службеното лице ќе има 

доволно свои материјални средства за да ја надомести причинетата штета. Затоа и во 

англосаксонските земји доаѓа до ревизија на законодавството што се однесува на оваа 

материја. Така, во САД во 1946 година е изгласан Закон за деликтната одговорност, кој 

предвидува одговорност на државата за штетите причинети на граѓани и на правни 

лица од страна на службени органи. Во Англија е донесен во 1947 година Закон за 

постапката на државата, кој им овозможува на граѓаните да поднесуваат непосредно 

тужба и против државата, во случај нејзините службени лица да предизвикуваат штета. 

 Според третата солуција, одговорноста е поделена, односно неа ја сносат како 

јавните служби (државата), така и службените лица што ја сториле штетата. Иако 

јавниот службеник во принцип е одговорен за штетите што ги причинил за својата 

служба или на граѓаните со своите службени дејства, сепак, оштетениот го има правото 

да избере дали ќе поднесе барање за надомест на штетата против службеното лице или, 

пак, јавната служба.”
233

 

 Според Лилиќ, постојат два система на одговорност на државата за штета. 

Според првиот систем, државата за штета одговара по основ на т.н. објективна 

одговорност, т.е. само ако е незаконита или неправилна службената работа направена 

со вина на службеното лице, и во тој случај државата се јавува како гарант на 

службеникот кој ја предизвикува штетата.
234

 Ако компаративно се анализира 

материјалната одговорност, се доаѓа до заклучок дека институтот на материјалната 

одговорност својот највисок степен на развиток го достигнува за време на француско – 

правната доктрина, па така,  во француското право се  разликуваат: 

 - Лична грешка (Faute personnalle), 

 - Грешка во службата (Faute de service public). 

 Личната грешка, всушност, претставува индивидуален престап на државниот 

службеник, што се подведува под материјална одговорност, додека дејствувањето на 

управните органи во таа насока се јавува како грешка во службата, што исто така се 

подведува под материјална одговорност. 

 “Француската доктрина се раководела од принципот на славната формула на 

Лафариер: постои грешка во службата ако актот што нанесува штета е безличен, а е 

повеќе или помалку подложен на заблуда на службеникот задолжен за донесување на 

актот, додека лична грешка постои ако актот го открива човекот, неговите слабости, 

неговите страсти, неговите непромислености. Малку филозофски определена 

дефиниција за тоа што е што, меѓутоа доста продуктивна во определувањето на 

материјалната одговорност и од едниот и од другиот аспект. 

 Врз основа на правната практика и врз основа на теоретската систематизација на 

таа практика, би можело да се извлече заклучок дека како лични грешки може да се 

сметаат грешките што јавниот службеник ќе ги направи надвор од вршењето на својата 

функција, но кои, сепак, можат да се издвојат од неа, со оглед на нивниот карактер на 

намерни или тешки грешки, додека грешката сторена при вршењето на функцијата 

може да биде лична доколку се работи за лоша намера, како што е малтретирање или 

одмазда, кои преставуваат сведоштво за личните страсти, за кои зборува, Лафериер, со 

чија помош француското право стигнало до ова дефинирање. Тешката грешка станува 

лична, автоматски со степенот на својата тежина па затоа јуриспруденцијата бара 

                                                            
233 Административно право, Наум Гризо, Симеон Гелевски, Борче Давитковски, Ана Павловска, Скопје 2008, 

стр.237. 
234  Стеван Лилиќ, Управно право, Савремена администрација, Београд, 2004, стр 386 
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грешката да биде крајно сериозна за да се дефинира како лична. За личните грешки, 

како од едниот така и од другиот вид, одговара самото службено лице, и тоа пред 

судовите од општа надлежност. За грешките во службата, може по избор да одговара 

или државата или службеното лице. Се разбира, се работи за избор на оштетениот.”
235

  

 Како резултат на ваквите пристапи за личната и службената грешка, 

воспоставена е и теоријата за кумулација на истите. Имено, оваа теорија преставува 

една од најоригиналните и најзначајните аспекти на одговорност на државната власт. 

Користењето на овие два поими генерално се употребува кумулативно, комбинирано, 

што значи самата теорија за кумулација произлегла и од практичната примена на овие 

два поими. “Оваа теорија настанала во судската пракса во првата половина на XX век, 

поврзана со односите помеѓу администрацијата и оштетеното лице и надоместот кој му 

се доделува. Теоријата за кумулација во 1951 година е проширена и на односите на 

администрацијата и нејзините службеници и на прашањето на начинот на исплаќање 

на надоместот за штета на оштетеното лице помеѓу нив самите.”
236

 

 Законот за државни службеници предвидува дека државниот службеник е 

одговорен за штетата што ја предизвикал на работа или во врска со работата, намерно 

или поради крајна небрежност. За да се утврди материјалната одговорност на државен 

службеник, функционерот кој раководи со органот формира Комисија за утврдување 

на материјалната одговорност. Комисијата е составен од три члена, и тоа: 

 - Еден раководен службеник, 

 - Еден државен службеник со исто звање, како и оној чија одговорност се 

утврдува, 

 - Еден член од  Агенцијата за администрација при Министерството за 

информатичко општество. 

 Комисијата ја утврдува материјалната одговорност за сторената материјална 

штета, висината на штетата, начинот на сторување, кој ја предизвикал и кој ќе ја 

надомести. Комисијата за целата спроведена постапка и утврдената фактичка состојба 

составува извештај кој му го доставува на функционерот кој раководи со органот, за 

тој да донесе решение за надомест на штетата. Против ова решение државниот 

службеник има право да поднесе жалба во рок од 8 дена до Комисијата на Агенцијата 

за решавање во втор степен по жалби и приговори. Решението на второстепената 

Комисија е конечно. Ако државниот службеник не ја надомести штетата во рок од три 

месеци од конечноста на решението, органот поведува постапка пред надлежниот суд. 

 Функционерот може целосно или делумно да го ослободи државниот службеник 

од надоместување на сторената штета, доколку не постоела умисла кога штетата ја 

предизвикал, или ако со тоа би се загрозила неговата егзистенција или егзистенцијата 

на неговото семејство. Субјективен рок за поведување постапка за материјална 

одговорност е 60 дена откако надлежниот за поведување на постапката (непосредно 

претпоставениот, секретарот, односно функционерот на органот) дознал за сторената 

штета, а објективниот рок изнесува една година од кога е сторена штетата. Кога 

државниот службеник сторил материјална штета кон трети лица, а во врска со 

вршењето на службена должност, истата ја надоместува. 

 

2. Штетата кај материјалната одговорност и нејзините облици: 

 Кај материјалната одговорност, штетата претставува основен елемент на 

евентуалниот материјален деликт. Без штета не би имало престап, деликт, а со тоа ниту 

                                                            
235 Види поконкретно, Административно право, Наум Гризо, Симеон Гелевски, Борче Давитковски, Ана 

Павловска, Скопје 2008, стр.238 
236 Административно право Француске, Ги Бребан, стр.235 
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би постоела материјалната одговорност.Врз основа на големината на штетата, какви 

последици таа предизвикала и дали е предизвикана свесно или несвесно, зависи на кој 

начин ќе се ефектуира и дали воопшто ќе се ефектуира материјалната одговорност.  

 Оттука, штетата претставува основен сегмент за настанување на материјалната 

одговорност и нејзиниот обем.  

 Одговорноста на управата, односно на државата, државната власт за штета која 

е нанесена на граѓаните, физичките и правните лица, кои претставуваат секојдневна 

клиентела во администрацијата, се јавува во два облика, и тоа: 

 

2.1.Материјална одговорност за штета настаната со грешка: 

 

 Овој облик на материјална одговорност за настаната штета подразбира штета 

која настанала како резултат на противправно вршење на службата. Уште од периодот 

на средината на XIX век  востановено e правило според кое државата ја презема 

одговорноста за штета, доколку таа настанала како резултат на противправна грешка 

на нејзините државни службеници, при што ваквото правило е интегрирано во 

законските прописи на денес најголемиот број современи правни системи. 

Во однос на одговорноста на државата, во случај на штета настаната со противправна 

грешка, во праксата се појавуваат три вида на системи: 

 - Исклучителна одговорност на државата, 

 - Супсидијарна одговорност на државата, 

 - Солидарна одговорност на државата. 

Во првиот случај, настанатата противправна грешка на државниот службеник, 

примарно и исклучително, ја покрива државата, додека кога станува збор за 

супсидијарна одговорност, тогаш државата излегува во пресрет само во ситуација кога 

државниот службеник, чинител на противправната грешка не е во состојба или не е 

солвентен за да може да ја надомести штетата на оштетениот, и во последниот случај, и 

државата и конкретниот штетник солидарно одговараат за настанатата штета, а 

надоместот може да се изврши по желба на оштетениот.Тука се прави дистинкција и во 

поглед на тоа со кои активности државниот службеник сторил штета која би можела да 

се подведе под материјална одговорност. Така на пример, не би можел државниот 

службеник да одговара за штета што ќе ја нанесе во својот приватен живот, или вон 

работното време. Од ова може да се заклучи дека станува збор за активности со кои 

државниот службеник чини штета во рамките на службата и во рамките на работното 

време. Еден од условите кои треба да биде исполнет за да службеникот се подведе под 

материјална одговорност за настаната штета по негова грешка е и каузалната врска, 

односно поврзаноста меѓу активноста, дејствието на службеникот и настанатата штета. 

Ова значи дека не е доволно да постои само противправно дејствие или незаконит акт 

за да службеникот се подведе под материјална одговорност, туку и самиот акт, односно 

дејствие да биде директен причинител за настанатата штета. 

“Правата на поединечните држави се развиле во два система за државната одговорност: 

 а.)каде државата одговара објективно за противправното (неправилно) 

функционирање на државната служба, без оглед на вината на државниот службеник. 

 б.)каде државата одговара само како гарант на своите службеници. 

 Во правната теорија, во првиот случај станува збор за објективна, додека во 

вториот случај за субјективна противправност. Моментот на вината на службеникот 

може да отпадне, а да остане објективната противправност, како на пример 
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опростливите грешки на службениците или, на пример, ако делувал без свест, со 

(психичко) пореметување.”
237

 

Оттука, може да заклучи дека станува збор за теорија на исклучителна, супсидијарна 

или солидарна одговорност на државата во однос на настанатата штета. Па така, во 

првиот случај се јавува пред сè исклучителна или супсидијарна одговорност, имајќи 

предвид дека, сепак ,државата дејствува без оглед на одговорноста на службеникот и 

неговата вина, додека во другиот случај се работи за солидарна одговорност на 

државата која се јавува како дополнителен носител на одговорноста во случај на 

настаната штета. 

Државата може да ја поднесе одговорноста само за штета настаната од страна на лица 

кои се дел од државниот апарат, т.е државните службеници кои имаат т.н деликтна 

одговорност во овој случај и можат да одговараат за настаната штета.  

 Легитимација да поднесе барање за штета има секој граѓанин кој ја претрпел 

штетата. Таквото барање мора да е насочено кон штетникот, односно државата или 

државниот орган каде  што државниот службеник ги извршува работните задачи и 

барањето за штетата мора да е насочено само врз службеникот кој со својата активност 

станал причинител за настанатата штета. 

 За да може да се одреди  настаната штета, неопходно е да бидат исполнети 

соодветни услови и да постојат меѓусебни врски, односно да бидат содржани трите 

основни елементи: 

 Противправно вршење на службата. 

 Настанување и висина на штетата, 

 Причинско – последична врска помеѓу првиот и вториот елемент. 

При одредување на висината на штетата не се зема во вид само дејствието на 

штетникот и неговото влијание врз настанување на штетата, туку и самото дејствување 

на оштетениот, односно ситуации во кои тој можел евентуално да спречи штета, барем 

во одредени размери, или да ја намали, дали однесувањето на оштетеното лице е 

совесно и благовремено или, пак, оштетениот се однесувал  неодговорно, што, 

всушност, довело до поголеми размери на настанатата штета. Врз основа на тоа, во 

одредување на штетата, односно нејзината висина, важно е да се напомене дека се 

проценуваат сите нејзини атрибути и процентуално вината на секој од учесниците во 

однос на штетата, т.е на штетникот и на оштетениот. 

 Противправните дејства на државните службеници, кои се подведуваат под 

материјална одговорност, во голем дел се однесуваат на  повреда на материјалните 

добра. Но тоа не мора да биде правило. Постојат ситуации кога станува збор за повреда 

на нематеријални добра, како што се човечкиот живот, телесниот интегритет, 

здравјето, личната слобода, семејниот живот и сл. Крајно нелогично би било да се 

заштитуваат и подведуваат под материјална одговорност дејствија кои се однесуваат 

на незначителни или нисковредни материјални добра, а да не бидат заштитени личните 

добра на човекот, кои имаат непроценлива вредност.  

 Имајќи предвид дека државата ја плаќа отштетата, истата има право на регрес 

спрема државниот службеник кој ја сторил штетата. Имено, регресот е всушност 

карактеристичен за материјалната одговорност, каде штетата настанала како резултат 

на вина и директна грешка на државниот службеник. Во тој случај регресното барање е 

оправдано и има простор за негово реализирање. Карактеристично за регресното 

барање е дека во многу од правните системи, државниот службеник, покрај тоа што  

има право да истакнува аргументација во свој прилог, а која се однесува на немањето 

                                                            
237 Управно право ФНРЈ, Иво Крбек, 1књига, 1955, стр.190. Исто. Зоран Томиќ, Опште управно право, 

Правни факултет у Београду, 2011, стр 238 
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на вина во настанувањето на штетата од негова страна, исто така може да приговара и 

по однос на начинот на којшто државата го извршила надоместот на настанатата 

штета, односно, дали е превисоко определена и платена, дали државата ги занемарила 

средствата кои можела да ги употреби за заштита на своите права како штетник и сл. 

На ваков начин регресното побарување може да варира и да се менува во зависност од 

исполнетоста на сите овие елементи.
238

 

 

2.2.Материјална одговорност за штета настаната без грешка 

 

 Oвој облик на материјална одговорност се однесува на определени дејствија на 

органот на управата и неговите службеници кои предизвикале штета, а притоа истото 

не е поради погрешно функционирање на службата, односно грешка на функционерот. 

Одговорност поради грешка нема да постои ако штетата настанала случајно или 

поради виша сила. Во првиот случај станува збор за класичен пример на подведување 

под материјална одговорност за настаната штета без грешка, имајќи предвид дека 

штетата е предизвикана случајно, ненамерно и без никаква вина. Во случај кога 

грешката настанала како резултат на виша сила, дискутабилно е дали штетата 

настаната под вакви околности резултира со материјална одговорност. Голем број на 

автори во случај на штета предизвикана од виша сила во целост ја отфрлаат 

материјалната одговорност како елемент на веќе настанатата штета. 

 Во француската управно – правна теорија востановена е теоријата на ризик која 

поаѓа од правата на луѓето и граѓанино како поединец, односно неговата еднаквост. 

Државниот апарат секогаш ја надоместува штетата на граѓанинот, доколку таа ги 

надминала сите граници на неговото нормално егзистирање. Ова значи дека, без 

разлика дали штетата настанала со или без грешка на органите на државна управа или 

нивните службеници, ако таа ги пречекорува границите на некоја нормална вредност 

која граѓанинот, врз основа на својата егзистенција, може да ја поднесе, државата во 

секој случај ќе излезе во пресрет на поединецот. Гледано од поаналитички аспект, тука 

преовладува и едно друго начело, а тоа е начелото на солидарност,  каде што сите 

останати граѓани ги надоместуваат трошоците на поеднецот, кои тој не може да ги 

подмири. 

 Може да се заклучи дека теоријата на ризик е премногу општа и со неа не може 

да се  реализира конкретно практикување. Поради тоа се прават и други поделби врз 

основа на кои се определува во кои случаи државата може да излезе во пресрет на 

граѓанинот за штета настаната во управата. Во тој случај неопходно е да се определат 

критериумите и околностите врз основа на кои се оценува на кој начин ќе се уреди 

материјалната одговорност, зависно од тоа дали државата стекнала одредени имотни 

придобивки или имотна корист од настанувањето на штетата или не постоела никаква 

имотна корист, дали штетата настанала како резултат на непосредно дејствување на 

државниот апарат или била предизвикана од вонредни околности, како на пример 

војна, немири, епидемија и сл. 

Во согласност со член 7 став 2 од Законот за државни службеници
239

, Колегиумот на 

Агенцијата за администрација на 23.03.2011 година го усвои  Извештајот за работа за 

2010 година на Агенцијата за државни службеници. Во делот од извештајот кој се 

однесува на  постапката за утврдување на материјалната одговорност за сторена штета 

во текот на 2010 година, се забележува дека поведени биле само четири постапки, од 

                                                            
238 Подетално и поаналитички за правото на регрес во државата е објаснето и проанализирано во книгата 

Управно право ФНРЈ, Иво Крбек, 1кнјига, 1955, стр.196 
239  Закон за државни службеници, (Службен весник на РМ бр.59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 

98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10 и 167/10) 
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кои една била завршена и државниот службеник бил прогласен за виновен, додека 

останатите три постапки во моментот на усвојување на извештајот сè уште биле во тек. 

Од изнесеното се забележува дека многу мал е бројот на поведени постапки за 

утврдување на материјална одговорност за сторена штета од страна на државните 

службеници, за разлика од обемот на постапки кои биле поведени за друг вид на 

одговорност кај државните службеници. 

 

3. Заклучок 

 

 Од сето ова може да се резимира дека материјалната одговорност претставува 

одговорност на државниот службеник како резултат на штета причинета на работно 

место врз службата во која работи или врз клиентелата, односно врз физички и правни 

лица кои циркулираат во рамките на бирократијата на управните органи. Низ 

историскиот развој на управата, француското право е најразвиено и дава најеклатантни 

примери во праксата, па затоа истото е анализирано во трудот. Оттука, прикажана е 

поделбата на материјалната одговорност на лична грешка  и грешки во рамките на 

службата, при што зависи дали штетата настанала како резултат на лична, субјективна 

грешка, со висок степен на намера и пресметливост во ситуацијата кога настанала. 

 Одговорна управа е идеал кон кој се стремат сите држави, без разлика дали 

станува збор за развиени држави или држави кои се во период на транзиција. 

Развиените држави вложуваат напори и средства за подигање на квалитетот на 

администрацијата и преземаат најразлични мерки и иницијативи за постигнување на 

што е можно поодговорна управа. На земјите во транзиција, создавањето на одговорна 

управа им е уште понеопходно поради ограничените средства и ресурси кои им се на 

располагање, при што во одговорна управа гледаат не само намалување на трошоците 

кои паѓаат на товар на буџетот како парично обештетување, туку и јакнење на 

довербата на граѓаните кон системот во целина и кон органите на управата. 

 За создавање на одговорна  и квалитетна управа треба да се преземат  

најразлични мерки и иницијативи, со чија помош се настојува да се дојде до  управа 

која со висок степен на одговорност ќе ги извршува своите обврски. За да  се постигне 

истото потребно е да се преземаат решителни реформи, со цел да се добие 

поквалитетен и поодговорен кадар во државната управа. 

 Од изнесеното може да се заклучи дека за да се добие одговорна државна 

управа неопходно е редовна едукација на администрацијата, совесно и одговорно 

вршење на службата, донесување на поголем и попрецизен систем на кодекси, 

правилници, програми, кои ќе овозможат уште поквалитетна администрација и 

управна власт. 
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THE DAMAGE IN THE MATERIAL RESPONSIBILITY WITH THE 

ORGANS OF THE STATE  ADMINISTRATION 

 

Abstract 

The study comprises the characteristics of the material responsibility which are in 

connection and related to the essence of the material act as an exceptional factor and the only 

one in undertaking of this type of responsibility. 

Exceptional stress has been put on the damage which is the basic element caused by 

the eventual material criminal act. The absence of damage would mean that a criminal act has 

not been committed, and that would lead to absence of any material responsibility. 

There is a detailed explanation of the two types of responsibilities the government is about to 

undertake regarding the damage made by mistake or done on purpose. 

Regarding the responsibility the government needs to undertake in case the damage caused 

by illegal act, three types of systems have been elaborated. 

The study also comprises the role of the government in giving adequate protection   in cases 

where the damage was caused by its own administrative legal system i.e. when it is caused by 

administration employees. 

 

Key words: material responsibility, the state administration, damage, mistake, 

protection 
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ЦАРИНСКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
*
 

Апстракт 

 Царинскиот криминалитет е  криминалитет поврзан со границата и 

незаконскиот пренос на стоки преку граничната линија од страна на правни и физички 

лица кои претендираат збогатување на ,,брз начин,, со внесување во државата на стоки 

набавени по поевтини цени, со лажни царински декларации или со поврзување со лица 

од царината и преку нив изигрување на царинските прописи и остварување на 

криминалната цел - збогатување со стекнување на огромни противправни приноси. 

Појавните облици на царинскиот криминалитет се многубројни и се во директна 

зависност од својствата на сторителите, начините на извршување и користените 

средства и методи. Примамливоста на високите ,,провизии, бакшижи, подароци и сл.,, 

е сè поизразена кај поединци и групи од структурите на лица со посебни овластувања 

на границата кои ги прифаќаат криминалните понуди и, ,,вршејќи услуги,, на граница, 

се инволвираат во криминалната реализација што го отежнува процесот на откривање, 

расветлување и докажување.  Истражувањето на царинскиот криминалитет 

претставува сложен процес на координирани и планирани мерки и активности на 

директно надлежните органи и институции, согласно законските прописи на Република 

Македонија. 

 

Клучни зборови: царински криминалитет, царински прописи, криминална цел, 

директно надлежни институции, цариник.  

1. Вовед 

  Водењето на ,,бизнис,, од кој брзо се профитира е цел на секој ,,бизнисмен,,. 

Како да се дојде со брза и лесна заработувачка и како  да се избегнат давчките спрема 

државата се прашања на кои криминалците постојано бараат одговор, планираат и се 

организираат во вршење на криминалната дејност. Криумчарењето е доста примамливо 

поле, бидејќи тргувањето со стоки од странство, а неплаќањето на царина и данок 

сигурно носи ,,добар профит,, за сторителите. Во својата криминална организираност, 

сторителите инволвираат и лица од надлежните државни органи и институции и на тој 

начин обезбедуваат сигурност во одбегнување на плаќање на давачките спрема 

државата и обезбедуваат континуитет во набавката на стоки од странство.            

            Царинските измами се кривични дела кои се пропратени со фалсификувања на 

деловна документација, но и бројни злоупотреби од страна на царинските служби. 

        Во современи услови на мобилност и на отвореност на пазарот, царинската служба 

добива пошироки и позначајни функции, што налага постојано приспособување на 

законодавството и нејзино институционално престројување.
240

  

          Царинскиот систем е важен сегмент на економскиот систем на државата, кој 

остварува повеќе функции:  

                                                            
* Стручен труд 
240 Камбовски В. , Спречување на криминалот во царинското работење, МРКПК бр. 1, 2006, стр. 16. 
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 Фискална – полнење на буџетот и 

 Економско – заштитна, заштита на домашниот пазар од нелојална конкуренција 

на странски стоки (дампинг цени), 

 Поттикнувачка – со преференцијални царини и со други давачки влијае врз 

порастот на домашното производство, 

 Социјална – задоволување со различни царински олеснувања на потребите на 

населението и  

 Безбедносна – заштита од транснационален криминал, заштита на населението 

од заразни болести, внесување радиоактивни материи или отпад, заштита на 

квалитетот на стоките што се користат на домашниот пазар, обезбедување 

здрава храна и сл. 

          Врз основа на таквите функции произлегува посебноста и овластувањата на 

Царинската управа на Република Македонија кои се однесуваат на: контрола над 

увозот и над извозот на стоки преку државната граница (контролна функција); 

наплатување на царинските давачки (фискална функција); примена на санкции за 

прекршоци (парасудска функција) и откривање и покренување постапка за сторени 

кривични дела (полициска функција). 
241

   

          Работата на царината во извршувањето на сите наведени функции и примена на 

овластувањата произлегуваат од казненото законодавство и законските и 

подзаконските акти во областа на царината, кои оставаат простор  и за дискрециони 

овластувања (откривање на траги и докази за сторен прекршок или кривично дело 

најчесто зависи од стручноста, професионалноста и заинтересираноста на царинскиот 

службеник). Правилата на однесување не се во целост регулирани, што дава простор за 

несовесно постапување, злоупотреби на овласувањата и сл.   

          Царинското работење претставува синхронизиран систем на повеќе постапки - 

прекршочна, управна и полициска -  сите меѓусебно поврзани, а сепак различни, што е 

доволно сложен проблем. Бидејќи насекаде во светот оваа служба работи со документи 

(фактури, одобренија за увоз или извоз, дозволи, царински олеснувања), опасноста од 

подметнување на фалсификувани документи е доста голема. Со оглед на техниките на 

изготвување на фалсификувана документација,  се намалува и степенот на нивно 

воочување, а сето тоа е дел од некоја криминална замисла. Линијата помеѓу 

нормалното законското и криминалното е некогаш толку тенка, невидлива, 

невоочлива, а тоа го прави царинскиот криминалитет сложен и невоочлив. Но да не се 

залажуваме, во голем број случаи е многу воочлив, ама не и за тој што треба. 

,,Корумпираниот царински службеник,, никогаш не го гледа незаконското, гледа и 

,,пресметува,, колку ќе добие, но никогаш не ,,смета дека ќе биде откриен,,. 

Сторителите на царински кривични дела  сакаат да се заштитат од откривање и 

честопати се во договор со царинските службеници и дејствуваат заеднички. На ваков 

начин се создаваат организирани криминални групи составени од сторители на 

царински кривични дела  и службени лица. Со тоа, овој облик на криминал добива 

карактер на организиран, а со самиот тој факт  и можностите за негово успешно 

откривање и гонење се намалуваат. Царинските кривични дела, главно, се насочени 

кон избегување на плаќање на царинските давачки спрема државата, односно со нивно 

извршување се намалуваат јавните приходи по основ на царински давачки спрема 

државата.  

         Општествената опасност од царинските кривични дела е повеќестрана и со нивно 

сторување се:
242

  

                                                            
241 Камбовски В. , оп. цит. стр. 15. 
242 Поопширно Витларов Т. , Царински кривчни дела, МРКПК бр. 1, 2006 година, стр. 117 – 118.  
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- Губат приходи за државата; со пренесување на стоки преку граничната линија со 

избегнување на царинската контрола, фактички се одбегнува плаќањето царина како 

еден од изворите на средства за финансирање на функциите на државата; 

- Создава нелојална конкуренција; внесената стока на пазарот без платена царина  е по 

пониска цена, и на тој начин се создава нелојална конкуренција на оваа стока со 

стоката која со платена царина е увезена во државата; 

- Поттикнува ,,сивата економија,, и се рушат законитостите на пазарната економја и 

конкуренцијата на пазарот и  

- Внесуваат стоки без контрола на квалитетот, стоките се со непроверен квалитет, а ако 

се прехрамбени тоа претставува опасност за здравјето и животот на луѓето, внесување 

на радиоактивен материјал или друг вид на стоки кои претставуваат сериозна опасност 

и по безбедноста на граѓаните  и сл.   

          Во рамките на казнено-правниот систем, царинското деликтно право  е 

воспоставено со цел да се заштити воспоставениот царински систем во Република 

Македонија, односно реализацијата на неговите основни задачи - заштита на 

македонското стопанство и остварувањето на  фискалните потреби на буџетот. 

Криминалот во царинското работење има големо значење за функционирањето на 

царинскиот систем, како и за општите состојби на криминалот и неговото спречување.  

Карактеристика на овој вид криминалитет, кој се изразува низ противправни кривични 

и прекршочни поведенија, е тоа што тој е секогаш комплементарен со други 

противправни поведенија како што се даночното затајување, фалсификувањето 

исправи, царинското насилство итн.        

         Царинскиот криминалитет, кој се состои од бројни дејствија спротивни на 

воспоставените правила на царинскиот систем, се изразува со пренесување стоки преку 

царинската линија со избегнување на царинскиот надзор или со пренесување стоки од 

поголема или од значителна вредност со избегнување на царинската контрола, односно 

организирање банда, група или друго зружение за пренесување стоки преку царинската 

линија, растурање на неоцаринети стоки и сл.  

            Криминалот во царинското работење е тесно поврзан и со ,,сивата економија,,, 

која претставува најслаба точка на економскиот систем и во која цути организираниот 

криминал. Како ,,предмет на ,,сивата економија,, се, сè уште, многу стоки кои се 

продаваат ,,скришно,, или јавно на ,,пазарите,, низ државата, државата ја ,,толерира на 

некој начин ,,сивата економија,, од социјални причини, но ,,сивата економија носи и 

огромни богатства,,.  

 

2. Поим за царински криминалитет 

 

  Криминалитетот како историска, општествена и лична манифестација во 

попштеството се изразува низ различни појавни облици. Што претставува 

криминалитетот во даден момент определува секое национално право со 

инкриминирањето на определени поведенија како противправни, определувајќи за нив 

соодветни санкции. Покрај повеќето типови криминалитет, во македонското деликтно 

право е инкриминиран и т.н. царински криминалитет, нормативно изразен низ 

пропишаните кривични дела и прекршоци познати под заедничко име царински 

казниви дела или како што ги нарекува ,,поблаго,, Царинскиот закон ,,повреди на 

царинските прописи,,. Припадноста на царинскиот криминалитет во економскиот 

(стопанскиот криминалитет) не е само од концепциска и од нормативна природа, тој и 
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суштествено, етиолошки и феноменолошки му припаѓа на овој криминалитет.
243

  

Царинските инкриминации според Тупанчевски
244

 претставуваат најтешка повреда на 

царинските прописи, а  криумчарењето или контрабанда се називи со кои најчесто се 

идентификуваат  царинските деликти. 

         Според природата на кривичните дела кои влегуваат во т.н. царински 

криминалитет, Камбовски
245

 ги дели на две групи: 

1 - Криминал во царинското работење (криумчарење, царинска измама и прикривање 

на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама) и 

2 – Транснационален (прекуграничен)  криминал во допир со царинското работење 

(делата на недозволена трговија што се однесуваат на увоз на штетни продукти  или на 

забранети стоки за увоз; трговија со наркотични дроги, психотропни супстанци и 

прекурзори, внесување опасни материи во земјата; изнесување и извезување во 

странство на добра под привремена заштита на културно наследство, односно увоз на 

укарадено културно наследство, фалсификување пари, перење пари и други приноси од 

казниво дело, тргување со оружје и распрскувачки материјали, недозволено 

преминување преку државната граница, трговија со луѓе, криумчарење мигранти и сл.). 

Според субјектите на извршување, тоа е криминал на клиентите (физички и правни 

лица) корисници на царинските услуги или лица кои ја избегнуваат царинската 

контрола и криминал на царинските службеници (злоупотреба на службената положба 

и овластување, несовесно работење во службата, фалсификување на службена исправа 

и други гривични дела против службената должност. Царинските службеници имаат 

статус на службени лица и одговараат за своето незаконско работење).  

Најопшта дефиниција на поимот царински криминалитет е дека царинскиот 

криминалитет е сложена безбедносна појава која опфаќа криминални поведенија 

извршени од страна на физички и правни лица корисници на царински услуги или лица 

кои вешто ги одбегнуваат царинските премини, или услуги и криминални поведенија 

со елеменети на злоупотреба на службената должност на царинските службеници. 

 

 3. Појавни облици на царински криминалитет 

 

Царински кривични дела кои може да бидат извршени од физички и од правни 

лица (домашни и странски) се:     

- Криумчарење, 

- Царинска измама, 

- Прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама.  

 

Криумчарење 

Криумчарењето на стоки има меѓународен карактер, а се манифестира преку 

нарушување на царинскиот режим со пренесување на стоки од едната на другата 

страна на границата.
246

  Криумчарењето има за цел избегнување на плаќањето на 

задолжителните царински и даночни обврски спрема државата за да се постигне 

финансиска и трговска корист преку избегнување на царинската, даночната, 

                                                            
243 Крстановски М., Карактеристики на царинскиот криминалитет, МРКПК; бр. 1 Скопје, 2006 година, 

стр. 90. 
244 Тупанчевски Н. , Царинските инкриминации – компаративни аспекти, МРКПК бр. 1, 2006 година, стр. 

37 
245 Камбовски В. , оп. цит. , стр. 21. 
246 Група автори, Корупција и контрабанда: мониторинг и превенција, Центар за проучување на 

демократијата, Софија, 2000 година, стр. 8.  
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полициската или друг вид на контрола, заобиколувајќи ги и ограничувањата порзани 

со внесување и изнесување на стоки.
247

  

Кримчарењето на стоки, или како што уште се нарекува криминал во сферата на 

царинското работење, има извонредно значење како за функционирање на царинскиот 

систем, така и за општите состојби на криминалот и неговото спречување. Така, 

криумчарењето стоки преку гранична линија претставува основен облик на 

загрозување на одделни функции на царината: оштетување на буџетот на државата, 

слабеење на заштитата на домашното производство и попречување на безбедносната 

функција со појава на домашниот пазар на стоки кои не ги задоволуваат прехранбените 

и други стандарди или имаат штетно дејство за здравјето на луѓето и т.н. 

Безбедносната функција е особено загрозена кога се работи за криумчарење на стоки 

кои имаат и други последици по здравјето на луѓето, а кои се со повисок степен на 

радиоактивност, носители на заразни болести, епидемии и сл.
248

 

Криумчарењето е криминално однесување кое има организиран и 

транснационален карактер, бидејќи криминалот ги преминува националните граници и 

предизвикува штети како на националната економија, така и на нормалните 

меѓународни финансиски текови. Шверцот на стоки е високо профитабилна дејност и 

организираниот настап на сторителите, а особено инволвирањето во криминалните 

мрежи на лица од надлежните институции, овозможува прикривање на оваа незаконска 

дејност и искористување на легалните форми на влез и излез на стоки во националните 

држави. Што е предмет на криумчарење зависи од побарувачката на граѓаните. 

Искуствата на Балканските простори укажуваат на фактот дека како најатрактивни 

стоки за криумчарење се цигарите, нафтените деривати, други акцизни стоки и сл. 

Криминалот со елементи на криумчарење има повеќе манифестни облици, така што 

сторителите криумчарат најразлични стоки во зависност од сферата на ,,нивниот 

бизнис,,. На пример, се криумчарат најразлични видови стоки преку одредени 

криминални однесувања поврзани со фалсификувања на увозна и извозна 

документација во која се декларира еден вид на стоки, а се весуваат сосема други стоки 

за кои  давачките се многу повисоки, се шверцуваат прехранбени производи со 

сомнителе карактер, се шверцува гардероба, производи за домаќинство и сл. 

Најпрофитабилен е бизнисот со шверц на цигари, алкохол, прехранбени производи и 

гардероба, особено ,,фирмирана,, гардероба која е доста скапа и давачките се многу 

повисоки. Криумчарењето е криминал кој најчесто е поврзан со елементи на измама и 

фалсификување на деловна документација. 

Причините за зголемување на меѓународниот шверц со стоки во Балканскиот 

регион се од поливалентна природа, и тоа: внатрешни и меѓународни, социјално – 

економски и политичко – административни причини и услови кои му погодуваат на 

криумчарењето. Дел од ваквите причини се манифестираат преку: политичкиот 

протекционизам, ниската ефикасност од работата на полициската и царинската 

администрација и распространетоста на корупциската практика поврзана со 

шверцувањето, анемичноста на правосудството, недостатоци во националната правна 

регулатива, недостаток на координирани активности и соработка меѓу одделни 

државни структури во однос на разбивањето на шверцот и корупцијата, толерирањето 

на ситното криумчарење заради обезбедување социјален мир (во услови на голема 

невработеност, низок социјален стандард на граѓаните и сл.)
249

 

                                                            
247 Џуклески Г. , Најчести форми на криумчарење стоки во Балканските земји, Годишник на Факултетот 

за безбедност, Скопје, 2002 година, стр. 162. 
248 Камбовски В. , оп. цит., стр. 16. 
249 Џуклески  Г. , Најчести форми на криумчарење стоки во Балканските земји, Годишник на Факултетот 

за безбедност, Скопје, 2002 година,  стр. 165. 
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Криумчарењето на стоки е криминал кој е инкриминиран како кривично дело со 

елементи на царинска измама, а се манифестира  низ повеќе облици и форми, и тоа 

како: царинска измама преку неточно опишување на стоките, поврзано со вредноста на 

стоките, транзитирање на стоките, избегнување на забраните или ограничувањата, како 

и измами поврзани со лажно деклариран квалитет и квантитет на стоките.  

Криумчарењето како основен облик на царинскиот криминал е изразен преку 

повеќе криминални однесувања, и тоа најчесто како криминал со елементи на измама 

како што се: намерно избегнување на целосно или делумно плаќање на царински 

давачки кои се плаќаат при увоз или при извоз; намерно давање лажни податоци на 

царинскиот орган за стоки и други факти од влијание за пресметка за наплата или 

враќање на царинските давачки; неисполнување на законските обврски што се од 

влијание за пресметка на царинските давачки; на било кој начин доведување во 

заблуда на царинскиот орган за царинските давачки од поголема вредност; 

избегнување на плаќање царински давачки од значителни размери и од големи 

размери.
250

  

Криумчарењето е посебна инкриминација од Кривичниот законик на РМ во која 

се предвидени санкции за сторителите кои извршиле некој од законски предвидените 

облици на криумчарење.
251

 

Извршувањето на криумчарење  е со криминални дејствија на занимавање со 

пренесување на непријавени стоки или стоки различни од декларираните или 

пријавените преку царинска линија, избегнувајќи ја царинската контрола ќе пренесе 

непријавена или стока различна од декларираната или со поголема вредност (над 5 

просечни плати) од пријавената или значителна вредност (над 50 просечни плати). 

Станува збор за повеќекратни повторувани дејствија на пренесување стоки со 

избегнување на царинската контрола. Еднократното пренесување на стоки не 

претставува занимавање, освен ако не ја манифестира подготвеноста на сторителот за 

повеќекратно повторување на истото дејствие (подготовка на автомобилот или друго 

превозно средство со вградување на специјален бункер итн.)
252

  Како облици на 

извршување на ова кривично дело се издвојуваат  пренесувањето на непријавени 

стоки преку гранична линија со избегнување на царинската контрола.Ова 

најчесто се прави со поврзување или инволвирање во криминалната реализација на 

царински работници кои им овозможуваат пренос на стоки, без да се направи контрола 

или се прави само површна контрола. Друг посебен облик претставува пренесување 

на стоки различни од декларираните, едно се пренесува, а сосема друго стои во 

пропратната документација. 

Пример: Во време на нафтената криза расветливме еден случај на царинска 

измама, но во тој период ова не постоеше како посебно кривично дело и пријавата 

беше изготвена и поднесена за криумчарење и фалсификување на деловна 

документација. Во цистерната имаше нафта, а во документацијата беше 

декларирано дека се увезува дестилирана вода од Бугарија. Случајот е откриен, 

поради сомнително однесување на царински службеник кој  не сакал да оди на одмор 

веќе подолг временски период, а цистерни со дестилирана вода поминуваат токму 

кога тој е на смена. Земен е примерок од течноста во цистерната, направено е 

вештачење и случајот е целосно расветлен, но до расветлувањето на овој случај 

поминале тони и тони нафта.   

                                                            
250 Крстановски М.,оп. цит. ,  стр. 93. 
251 Чл. 278 од КЗ на РМ, Сл. весник на РМ бр. 37/96; 19/04 и 114/09. 
252 Kambovski В, Казнено право, посебен дел, Скопје, 2003 година,  str. 374. 
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Како облик на криумчарење се смета и прекуграничниот криминал со 

шверцување на стоки за потрошувачка од страна на ,,ситните трговци,, на стоки за 

широка потрошувачка кои ги користат разликите во цени на производите во две 

соседни држави (стоки од Бугарија, Грција, Албанија и сл.) 

            Како потежок облик на делото е предвидено доколку тоа е извршено од страна 

на организирана банда, група или злосторничко здружение заради нелегално 

внесување на стоки од странство  или растурање на нецаринети стоки или ако 

при извршување на делото сторителите се вооружени со огнено оружје или 

употребуваат сила или закана. Потешките облици на криумчарење се од страна на 

организирани групи кои се поврзуваат со криминалците од друга држава со цел 

набавка на стоки по поевтини – магацински цени, но и стоки кои се забранети (шверц 

со цигари, нафта, алкохолни пијалаци и сл.). Потежок облик на криумчарење 

претставува и криумчарењето на стоки надвор од легалните гранични премини (преку 

диви премини) или со користење на специјални начини (дресирани коњи, преку 

локално население кое врши земјоделски и сточарски работи во граничните појаси и 

сл.) 

         Криумчарењето на стоки е криминал кој, покрај постоењето на елементи на 

измама и фалсификување на деловна документација, е поврзан и со корупцијата на 

начин што во криминалните мрежи се инволвираат службени лица од редот на 

полициските и царинските службеници, кои преку злоупотреба на службената положба 

и овластување помагаат во криминалната реализација на криумчарењето, односно 

сторителите на криминал со елементи на криумчарење да не бидат откриени и 

санкционирани. Криумчарењето има елементи на организиран криминал бидејќи се 

работи за сложен криминал со учество на повќе лица од повеќе структури, и тоа: 

организатори на набавка на документација за извоз или увоз на стоки, правни субјекти 

кои ќе се декларираат како заинтересирани страни за увоз или извоз на стоки, 

криминално поврзување со странски партнер во обезбедување на бараните стоки и 

соодветна документација за прикривање на вистинските податоци за увоз или извоз на 

стоки и т.н. Значи, се работи за сериозен криминал за чија реализација е потребна 

добро подготвена криминална мрежа на сторители и секако криминална координација 

и знаење и умеење за ,,поткуп,, таму каде што ќе затаи криумчарскиот канал.  

Речиси по правило кај сите форми на криумчарење кои се прават со знаење на 

надлежните службени лица се насетува криминална активност – поткуп или 

злоупотреба на службата. Криумчарењето и корупцијата се криминални активност кои 

се одвиваат на неколку нивоа, и тоа:  

1. Ситното криумчарење – прекуграничен ,,куферски криминал,, каде 

криумчарот го поткупува царинскиот или полицискиот службеник со помал 

паричен износ или со давање на дел од стоката која се криумчари.
253

. 

2. Шверцерски канали, односно посложен криумчарски и корупциски ланец во 

кој се инволвирани криумчарите и службениците од полицијата, царината и 

другите државни органи надлежни за издавање на дозволи за увоз или извоз 

или други поволности во форма на законски олеснувања при увоз на 

конкретно предвидени стоки. 

3. Најопасна форма е со взаемно дејство меѓу криумчарските групи и 

државните службеници во случаи на незаконски преноси на стоки, кои им 

носат погодности на политичките елити на државата. Таквите пренесувања 

на стоките се гарантираат со политички ,,благослов,, на државните 

структури на власта. 

                                                            
253 Џуклески Г. , оп.цит. ,  стр. 164. 
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Криумчарењето е криминал кој се поврзува  со корупираност на службени 

лица и криминал поврзан со злоупотреба на службената положба и овластувањата. 

Царинска измама 

  Царинската измама е специфичен вид на измама во случаи кога, со намера 

самиот или некој друг да избегне целосно или делумно плаќање на со закон 

определени давачки и даноци кои се плаќаат при увоз или извоз, сторителот му даде на 

царинскиот орган лажни податоци за стоки и други факти од влијание за  пресметката 

за наплата или враќање на давачките и даноците, или неисполни обврска според закон 

што е од влијание на пресметката на давачките и даноците кои се уплаќаат при увоз 

или извоз,  или на друг начин го доведе во заблуда царинскиот орган, а износот на 

давачките и даноците кои се уплаќаат при увоз или извоз е од поголема вредност (над 5 

плати). Како потешки облици на ова дело законодавецот ги предвидува истите 

криминални дејствија, но според вредноста на затаените давачки и даноци и тоа од 

значителни (над 50 плати) и големи размери (над 250 просечни месечни плати), а како 

сторител на ова дело е предвидено и правното лице, односно негова казнена 

одговорност, доколку давачките и даноците не се пресметани и уплатени во негово име 

и за негова сметка.
254

 

          Царинскиот криминалитет изразен низ кривичното дело царинска измама ги 

содржи следните дејствија:
255

 

- Намерно избегнување на целосно или делумно плаќање на царински давачки кои се 

плаќаат при увоз или при излез, 

- Намерно давање лажни податоци на царинскиот орган за стоки и други факти од 

влијание за пресметка на царинските давачки, 

- Неисполнување на обврски според закон што се од влијание за пресметка на 

царинските давачки, 

- На кој било начин доведување  во заблуда на царинскиот орган за царинските давачки 

од поголема вредност, 

- Избегнување плаќање царински давачки од значителни размери и 

- Избегнување плаќање царински давачки од големи размери 

Прикривање стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама 

        Прикривањето на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама е 

специфичен облик на класичното дело прикривање, односно како предмет на 

кривичното дело се само предмети и стоки кои потекнуваат од овие кривични дела. 

Дејствијата  на извршување се: купување, продавање, растурање, примање подарок, 

криење, примање на чување, користење или прифаќање на чување стоки со поголема 

вредност по било која основа и за кои се знае или е должно знаење дека се предмет на 

криумчарење или царинска измама. Предвидена е и казнена одговорност за правните 

лица.
256

 

  За да постои кривичноправна одговорност на сторителот на ова дело, основно е 

постоење на умисла за извршување на делото, односно сторителот да знаел или бил 

должен да знае дека предметните стоки се ,,производ,, на криумчарење или царинска 

измама. 
257

 

Ефикасноста на политиката на откривање и гонење на сторителите на 

царинските кривични дела е условено од стручноста, професионалноста на царинските 

                                                            
254 Чл. 278 – а од КЗ на РМ, Сл. весник на РМ бр. 19/04 и 114/09. 
255 Крстановски М., оп. цит. , стр. 93. 
256 Чл. 278 – б од КЗ на РМ, Сл. весник на РМ бр. 19/04 и 114/09. 
257 Крстановски М., оп. цит. стр.102. 
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службеници, соработката на царинската контролна служба на граничните премини и 

оперативната царинска служба во внатрешноста на државата и, секако, соработка со 

останатите државни органи и инстиуции во еден систем на размена на информации, 

податоци и координација во заедничко постапување при расветлвање на конкретен 

криминален случај каде што има и елементи на некое царинско кривично дело. Она 

што заслужува посебно внимание е прашањето на координација при расветлувањето и 

докажувањето на постоење на царински кривични дела, преку примена на новото 

раководно правило ,,во потрага по изворот на криминалниот принос,, и развивање на 

случај со целосно расветлување и докажување на сите инволвирани (физички и правни 

лица и царински службеници) со примена на case  методот. 

Правната акција за сузбивање на царинскиот криминалитет треба да се води на три 

нивоа
258

: 

 Легислативно -  се состои во промена или во создавање  на такви законски 

решенија кои ќе овозможат ефикасна борба против овој криминал, 

 Регулаторни мерки на Владата на РМ  за оневозможување појава и развој  на 

овој вид криминал со стеснување на просторот за негова инфилтрација и 

  Инфраструктурно – организациски преку создавање на посебни служби и 

органи, односно зголемување на законските овластувања на постојните државни 

органи во борбата против овој вид криминал.  

Истражување на Царинскиот криминалитет 

Обезбедувањето на докази за сторени царински кривични дела и инволвираност 

на службени лица од границата е тежок процес на добивање на првични информации, 

нивно селектирање, анализа  преку примена на оперативно тактички мерки и дејствија, 

посебни истражни мерки кои се применуваат од страна на надлежните државни органи 

во чија надлежност е царинскиот криминалитет и, секако, помошта од другите 

институции во процесот на истражување.   

 Истражувањето на царинскиот криминалитет е во надлежност на Царинската 

управа на Република Македонија, што произлегува од Законот за кривична постапка на 

Република Македонија
259

 каде што е предвидено дека ако постојат основи на 

сомневање  дека е извршено царинско кривично дело: криумчарење, царинска измама, 

прикривање  стоки кои се предмет  на криумчарење и царинска измама, за кои се гони 

по службена должност, Царинската управа е должна да  ги преземе потребните мерки 

за да го пронајде сторителот или соучесникот за да не се скрие или побегне, да се 

откријат и обезбедат трагите на кривичното дело и предметите што можат да послужат 

како доказ, како и да се соберат сите известувања што би можеле да бидат од полза за 

успешно водење на кривичната постапка. Значи, Царинската управа е надлежна и 

овластена да презема оперативни мерки и дејствија, истражни дејствија и посебни 

истражни мерки, и тоа самостојно и во соработка со Министерството за внатрешни 

работи и Јавното обвинителство. Во зависност од оперативните информации и 

сознанија, се планираат, комбинираат и спроведуваат законските мерки и дејствија сè 

со цел да се обезбеди релевантен доказен материјал. Посебно треба да се истакне 

улогата на Царинската управа, царинските инспектори и оперативци кои се 

најодговорни за откривање, расветлување и докажување на царинските кривични дела 

и нивната соработка со другите државни органи и институции. 

                                                            
258 Спасоска Л. , Застапеноста на кривичните пријави поднесени од Царинската управа на РМ до 

Основните јавни обвинителства од подрачјето на Вишто јавно обвинителство Скопје, МРКПК, бр. 1, 

2006 година стр. 108.  
259 Чл. 142 и 145, Закон за кривична постапка, Сл. весник на РМ бр. 15/2005. 



166 

 

Царинската управа е државен орган во состав на Министерството за финансии 

и нејзината работа е регулирана со Законот за царинска управа
260

 со кој се уредува 

организацијата, делокругот на работа, начинот на вршење на работите, царинските 

надлежности, овластувањата и одговорноста при собирањето, евидентирањето, 

обработката и заштитата на податоците поврзани со царинското работење. Со Законот 

за Царинска управа, Царинскиот закон, Законот за царинската тарифа и други закони 

се уредува увозот, извозот и транзитот на стока, како и извршување на други дејности 

кои што со други закони í се утврдени во надлежност. Царинската управа во рамките 

на своите надлежности врши контрола на внесување и изнесување на ефективни 

странски и домашни пари, чекови и монетарно злато, спроведува царинска контрола, 

истражни и разузнавачки мерки, сè со цел откривање, расветлување, докажување и 

спречување на царински кривични дела.  

       

  Слика бр. 1 Полиција на граничен премин                Слика бр. 2  и 3 Претрес на  товар 

    Координацијата на институциите и државните органи е потребна поради 

усогласување на одредени активности, бидејќи при постоење на повеќе институции и 

државни органи со исти или слични надлежности, стратегии, работи и работни задачи, 

често доаѓа до судир на надлежности, што се огледа во истовремено дејствување или 

паралелизам, дуплирање при преземање на одредени законски овластувања во 

решавање на ист криминален случај. Исто така, постои и друга опасност, а тоа е 

префрлување на надлежност за постапување на еден или друг орган од најразлични 

причини, а како најопасна причина за непостапување или префрлување на надлежноста 

е корупцијата. Целта на координацијата е постоење на меѓусебна комуникација, 

соработка и планирање на заеднички акции при вршење на контроли за економско – 

финансиските криминални случаи кои, речиси секогаш, се испреплетени со бројни 

криминални активности вршени на повеќе места и во различни временски периоди.
261

 

 Предност на меѓуинституционалната соработка, ако така може да се сфати, е 

нејзината улога на коректив во работата на друга институција или надополнување на 

одредени активности, но секако, професионализмот во институциите и во нивното 

постапување треба да ја има главната улога, бидејќи субјективизмот претставува 

опасност од неоткривање на одредени елементи во расветлувањето и, посебно, 

докажувањето на криминалните однесувања, но го доведува во прашање и успешното 

завршување на предистражната постапка и успешно водење на понатамошната 

кривична постапка. 

 

                                                            
260 Службен весник на РМ бр. 46/04, 81/05 и 107/07. 
261 Николоска С. ,,Поим, постапки и соработка во истражувањето на перењето пари во Република 

Македонија, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2009 година, стр. 124. 
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 4. Обем и структура на сторителите на царинските кривични дела 

      Царинскиот криминалитет анализиран низ обемот и структурата на  три 

типично царински кривични  дела укажува на тоа дека најизвршувано кривично дело е 

Криумчарењето  предвидено со чл. 278 од КЗ на РМ, потоа Царинска измама 

предвидена со чл. 278 а, но не е за занемарување и кривичното дело   Прикривање 

стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама предвидено со чл. 278 б. 

Имено, во анализираниот период 2005 – 2009 година, според податоците на Државниот 

завод за статистика, пријавени сторители за царински кривични дела се  вкупно 507, од 

кои 255 се Криумчарење, 182 се Царинаски измами и 70 се Прикривање стоки кои се 

предмет на криумчарење и царинска измама. 

       Како и кај целокупниот економско – финансиски криминалитет и кај царинскиот 

криминалитет забележливо е дека дел од  пријавените не се и обвинети лица. 

Загрижувачки е фактот на малиот процент на осуденост на сторители на царински 

кривични дела, што претставува проблем кој треба да се истражува, со цел добивање 

на показатели за тоа дали не се преземени доволно мерки во однос на обезбедувањето 

на доказен материјал во предистражната постапка. Исто така, треба да се анализираат 

состојбите со примената на истражните мерки и нивниот придонес во обезбедувањето 

на релевантни докази. Бидејќи се работи за криминал каде што постои инволвираност и 

на службени лица од полицијата и царината, треба да се анализираат состојбите со 

примената на посебните истражни мерки во случаите кога на друг начин не било 

можно да се обезбедат докази за успешно водење на кривичната постапка и за 

зголемување на процентот на осуденост за сторени царински кривични дела. 

Анализирано преку бројки, за истражуваниот петгодишен период, тоа би било: од 

пријавените 507 сторители, осудени се само 41, 06 % или 209 сторители. За да се 

осудат сторителите потребни се цврсти докази за постоење на царинско кривично дело 

и докази и податоци кои ги поврзуваат пријавените сторители и извршеното кривично 

дело. За овие кривични дела предвидена е и одговорност за правните лица во случаите 

кога делото е извршено во име и за сметка на правно лице, а истото биде потврдено со 

доказ. 

Табела бр. 1 Обем, структура и динамика на пријавени сторител 

Година   ПРИЈАВЕНИ СТОРИТЕЛИ ЗА ЦАРИНСКИ КРИВИЧНИ 

ДЕЛА  

         ВКУПНО 

Чл. 278 % Чл. 278 

а 

% Чл. 278 

б 

% Вкупно  % 

2005 59 83% 11 15,5 % 1 1,5 % 71 100 % 

2006 36 50,7 % 24 33,8 % 11 15,5 % 71 100 % 

2007 23 20,9 % 67 60,9 % 20 18,2 % 110 100 % 

2008 94 61,4 % 43 28,1 % 16 10,5 % 153 100 % 

2009 43 42,3 % 37 36,3 % 22 21,5 % 102 100 % 

Вкупно 255 50,3 % 182 35,9 % 70 13,8 % 507 100 % 
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Табела бр. 2 Обем, структура и динамика на обвинети сторител 

Година   ОБВИНЕТИ СТОРИТЕЛИ ЗА ЦАРИНСКИ КРИВИЧНИ 

ДЕЛА  

         ВКУПНО 

Чл. 278 % Чл. 278 

а 

% Чл. 278 

б 

% Вкупно  % 

2005 40 85,1 % 3 6,4 % 4 8,5 % 47 100 % 

2006 30 76,9 % 6 15,6 % 3 7,5 % 39 100 % 

2007 34 64,2 % 12 22,6 % 7 13,2 % 53 100 % 

2008 35 56,5 % 25 40,3 % 2 3,2 % 62 100 % 

2009   1 1 % 24 23,5 % 77 75,5 % 102 100 % 

Вкупно 140 46,2 % 70 23,1 % 93 30,7 303 100 % 

 

Табела бр. 3  Обем, структура и динамика на осудени сторители 

Година   ОСУДЕНИ СТОРИТЕЛИ ЗА ЦАРИНСКИ КРИВИЧНИ 

ДЕЛА  

         ВКУПНО 

Чл. 278 % Чл. 278 

а 

% Чл. 278 

б 

% Вкупно  % 

2005 30 85,7 % 2 5,7 % 3 8,6 % 35 100 % 

2006 25 75,6% 5 15,3% 3 9,1% 33 100 % 

2007 29 67,4% 7 16,3% 7 16,3% 43 100 % 

2008 28 52,8% 24 45,3% 1 1,9% 53 100 % 

2009 23 51,1% 22 48,9 0 0 45 100 % 

Вкупно 135 64,6% 60 28,7% 14 6,7% 209 100 % 

 

5. Наместо заклучок 

 

    Царинскиот криминалитет е доста присутна и актуелна појава која треба да се 

истражува, но она на што треба најмногу да се посвети внимание е едукацијата на 

царинските службеници за оперативно прибирање на информации за планирани 

царински кривични дела, информации за можните сторители, поврзаноста на нивните 

колеги и сл. Првичните информации се мошне битни за планирање и преземање на 

соодветни мерки и дејствија за откривање, расветлување и докажување на криминални 

случаи во кои се извршени царински и други кривични дела. 
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CRIMINALITY CUSTOMS IN MACEDONIA 

Abstract 

   Criminality customs is criminality associated with illegal border transfer of goods the 

border by natural and legal persons who pretend enrichment, quick way, by entering the 

purchased goods for cheaper prices, entering the country with false customs declarations or 

connecting with people through the customs and cheating them of customs regulations and 

achieve the criminal purpose, enrichment by acquiring huge illegal proceeds. Phenomenal 

forms of criminality are numerous customs and indirect correlation with the properties of the 

perpetrators, the means of enforcement and means and methods used. Enticement for high, 

commissions, tip, worship and so on. Is more pronounced among individuals and groups of 

structures of people with special powers of the border who accept offers and criminal, 

performing services, he limit is involved in criminal conversion which complicates the 

process of discovery, clarification and evidence.  Investigation of customs crime is a complex 

process coordinated and planned measures and activities directly relevant bodies and 

institutions under the legislation of the Republic of Macedonia. 

 

Keywords: criminality customs, customs regulations, criminal purpose, directly 

responsible institutions, customs officer. 
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ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО 

СУЗБИВАЊЕТО НА СОВРЕМЕНИОТ ОРГАНИЗИРАН 

КРИМИНАЛ
*
 

Апстракт 

Во рамките на овој труд ќе зборувам за превентивното дејствување на 

полицијата во спречувањето и сузбивањето на организираниот криминал и другите 

облици на криминал, како што е економскиот криминал, имотниот криминал итн. Ќе ја 

утврдам и стратегијата на дејствување на полицијата во утврдувањето на адекватни и 

ефикасни средства и методи заради превенција и борба против современиот 

организиран криминал. Неопходно е полицијата да ги истражува специфичностите на 

механизмите, тактиката и техниката на извршување на одделни типови на 

организираниот криминал. Заради истражување на секој поединечен тип на 

организиран криминал, полицијата е потребно да ги преземе следниве мерки и 

активности: утврдување на типични начини на извршување и прикривање на одреден 

тип криминал; утврдување на спецификите во поглед на настанувањето и маскирањето 

на типичните траги; проучување на индивидуалните карактеристики на личноста на 

организираниот деликвент и личноста на жртвата на организираниот криминал, како и 

проучување на спецификите околу барање на изворот на криминалистички 

информации, анализа на сите чинители (социјални, економски, правни и политички) на 

внатрешен и меѓународен план кои условуваат растеж на современиот организиран 

криминал, селектирање на области и форми на дејствување, со цел да се преземат 

мерки за најитна акција, усогласување на законската регулатива со меѓународните 

правни стандарди за борба против организираниот криминал, продлабочување на 

соработката и проширување на правните инструменти за таа цел и воспоставување на 

ефикасна меѓународна соработка во активностите за спречување, рано детектирање и 

сузбивање на организираниот криминал на регионално и меѓународно ниво. 

 

Клучни зборови: превенција, сузбивање, спречување, стратегија на дејствување 

на полицијата.  

1. Вовед 

Постигнувањето на чувството за безбедност во современиот свет претставува 

фундаментална задача на државата во една нова безбедносна средина, во која 

државните институции треба да одговорат адекватно на променетата природа на 

внатрешните и на надворешните закани, ризици и предизвици. Денешниот свет го 

карактеризираат брзи и динамични промени кои со себе носат нови и често 

непредвидливи ризици и опасности по безбедноста на државата. Трендот на 

глобализација на светот, покрај предностите, донесе и ризици и закани, предизвикани 

најмногу од продлабочувањето на јазот меѓу богатите и сиромашните и 

интернационализацијата на одредени опасности, од кои најекстремни се 

меѓународниот тероризам, организираниот криминал, илегалната миграција и 
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илегалната трговија со дрога, оружје, луѓе и стратегиски материјали. Исто така, е 

зголемена опасноста од употребата на оружје за масовно уништување, кое е забрането 

според меѓународното право, и опасноста од невоени закани кои се манифестираат во 

разновидни облици, но и се зголемија по интензитет, време и простор. 

Со распаѓањето на земјите од поранешниот социјалистички блок, се појавија 

држави и региони во кои се присутни социјални деструкции и нестабилни демократски 

структури и институции. Такви се: екстремниот национализам, етничките, расните и 

другите ксенофобии и предрасуди кои се манифестирани до крајна граница на омраза и 

употреба на насилство, а како последица ја имаат разрушената инфраструктура и многу 

човечки жртви. Безбедносната состојба во современиот свет се карактеризира со 

динамичен и адаптивен развој на државите на новите состојби на соработка, односно 

на предизвикот да се најдат себеси во новиот поредок, при што меѓународната 

заедница и нејзините институции понекогаш се соочуваат со актуелни и непожелни 

воени, невоени и други ризици, закани и опасности. Поради ваквата состојба, во 

почетокот на XXI век, поимот безбедност во споредба со минатото доби некои нови и 

значајни карактеристики. Во една вака поставена рамка, темелно се изменија 

значајните објективни фактори кои ја одредуваат безбедносната реалност во одделни 

држави и во меѓународната заедница во целост, како што се, на пример: економските, 

безбедносните, воено-политичките, геостратегиските, еколошките фактори итн. И 

покрај напредокот на безбедносната состојба, подрачјето на Југоисточна Европа и 

натаму е регион каде што сè уште постојат закани по безбедноста чии корени се во 

политичкиот екстремизам, екстремниот национализам, верската и расната 

нетрпеливост, што заедно со постоењето на слаби државни институции и непостоење 

на владеење на правото во некои држави и региони, како и транснационалните 

опасности, претставуваат основа за висок степен на ризици и опасности по безбедноста 

на Република Македонија, земјите во регионот и Европа. Како посебна закана и извор 

на нестабилност претставува и присуството на огромни количини на илегално оружје, 

што претставува и закана по безбедноста на Република Македонија. Целта е да 

укажеме најпрво на внатрешните опасности кои можат да добијат импулс или 

засилување однадвор и обратно, каде што надворешните опасности со својата 

интернационалност (шверцот, корупцијата, организираниот криминал итн.) се 

здобиваат со домашни карактеристики, па покрај надворешните опасности стануваат и 

внатрешни опасности. Постојат и други опасности кои се исклучително 

дестабилизирачки и многу сериозно влијаат врз внатрешната безбедност, развојот на 

демократијата и цивилното општество, изградбата на правната држава и владеењето на 

правото, напредокот на пазарното општество, социјалната правда и заштитата на 

животната средина. 

2. Поимот превенција и работата на полицијата 

 

Заради остварување на внатрешната безбедност, државата треба постојано да го 

гради и унапредува системот за безбедност, да ја унапредува и развива националната 

стратегија за безбедност и пред сè да го унапредува системот за управување со кризи. 

Во оваа насока пред сè треба да се дејствува превентивно, а тоа значи преземање на 

мерки и активности од страна на органите на државната власт заради спречување на 

загрозувања од ризици и опасности по внатрешната стабилност и функционирање на 

државата и нејзиниот поредок утврден со Уставот, како и спречување на загрозувања 

од ризици и опасности по добрата и животната средина, здравјето и животот на луѓето, 

имотот и другите материјални добра од поголем обем. Во борбата за сузбивање на 

облиците на организиран криминал, од клучно значење е превентивното дејствување 



172 

 

на полицијата, но и мултидисциплинираниот пристап за вклучување на граѓаните, 

невладиниот сектор, медиумите итн. 

Превенцијата во најопшта смисла подразбира акција, мерки и постапки со кои 

се сака да се спречи некое зло. Самиот збор „превенција“ подразбира спречување, 

севкупност на плански (поставени во единствен систем) и организирано преземени 

мерки и постапки со кои се настојува да се спречи дејствувањето или да се отстрани 

влијанието на етиолошките фактори што доведуваат до криминалитет.
262

 

 Во рамките на едно современо демократско општество, една од основните 

функции на полицијата претставува и спречувањето и откривањето на кривичните дела 

и нивните извршители. Полицијата треба да го спречи девијантното, односно 

асоцијалното и противправно однесување на поединци или општествени групи кои се 

санкционираат како кривични дела. Во основа, криминалитетот е еден од 

најактуелните проблеми во сите современи земји, што го потврдува фактот дека е во 

постојан пораст. Поради неговата општествена опасност и штетност, полицијата 

настојува да го спречи (превентивно и репресивно) со постојано пронаоѓање на 

адекватни ефикасни методи и средства. Притоа, постои тежнение репресивните мерки 

сè повеќе да преминуваат во сферата на превентивните мерки, во смисла на 

предупредување на нејзиното настанување. Превентивната дејност е плод на 

општествената акција, како и на развиената безбедносна култура
263

. Денес, полицијата 

е рамноправен субјект на превенцијата заедно со другите државни органи и 

институции, невладини организации, судовите, јавното обвинителство, инспекциите, 

воспитно-образовните институции и други органи. Всушност, полицијата треба да биде 

иницијатор, мобилизатор и организатор на превентивните активности. Затоа 

репресивното дејствување на полицијата е условено со адекватна организација, 

техничка и кадровска опременост и означува отстранување на причините на 

загрозувањето и отстранување на нивните носители на сила на правно дозволен начин.  

Во рамките на Законот за внатрешни работи,
264

 се зборува за улогата на 

полицијата во спречување на вршење кривични дела и прекршоци, откривање и 

фаќање на нивните сторители и преземање  на други со закон определени мерки за 

гонење на сторителите на тие дела. Во рамките на Законот за полиција,
265

 се зборува за 

улогата на полицијата во спречување на вршење кривични дела и прекршоци, 

откривање и фаќање на нивните сторители и преземање на други со закон определени 

мерки за гонење на сторителите на тие дела. 

Сузбивањето на криминалитетот означува примена на соодветна сила, реакција 

на нешто што веќе постои, па затоа тој термин повеќе го одразува репресивното 

дејствување, за разлика од спречувањето кое го одразува превентивното 

дејствување.
266

 Значи, сузбивањето означува планско и систематско дејствување врз 

отстранувањето на причините што доведуваат до криминалитет и е насочено кон 

оневозможување на продирањето на криминалитетот на нови подрачја и негово 

одржување во одредени граници на одредено ниво, додека спречувањето е насочено 

                                                            
262 За поимот превенција види повеќе кај проф. д-р Љупчо Арнаудовски во неговиот труд „Репресијата 

во функција на превенција на организираниот транснационален криминалитет“, објавен во проектот на 

програмата Темпус и Кардс - „Повисок степен обука за борба против организираниот криминал“, Скопје 

2002, стр. 79. 
263 За превентивно и репресивно сузбивање на современиот организиран криминал види повеќе во 

„Системска анализа на законската рамка и соработката меѓу надлежните институции во борбата против 

организираниот криминал“ – Истражувачки тим во состав: м-р Тодор Витларов, д-р Гордан Калајџиев, 

д-р Миодраг Лабовиќ, д-р Трпе Стојановски, Скопје, јуни 2005, стр. 18-20. 
264 Закон за внатрешни работи, Службен весник на Република Македонија, бр. 92/2009, член 2. 
265 Закон за полиција, Службен весник на Република Македонија, бр. 114/2006, член 5. 
266 С.Костиќ., Основи криминалистичке оперативе - 1 део; ВСУП, Београд, 1982, стр. 196.  
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кон оневозможување криминалниот настан воопшто да се случи. Денес, политиката на 

спречување и сузбивање на криминалитетот се јавува како политика на превенција и 

репресија. Репресивната компонента на борбата против криминалитетот ја 

определуваме и поврзуваме со дејноста на државните органи во кривично-правната 

сфера, а се состои од: пропишување на кривични дела и санкции; откривање на 

кривични дела и на нивните сторители; кривично гонење; судење и изрекување на 

кривични санкции; извршување на изречената кривична санкција итн. Меѓутоа, 

репресивната компонента се трансформира и еволуира, здобивајќи се со превентивни 

елементи. Се работи за кривично-правна превенција чија основна смисла е државните 

органи да работат брзо и ефикасно, а основното начело на таа превенција се состои во 

настојувањето да се откријат што е можно повеќе кривични дела, да се фатат нивните 

извршители и спрема нив да се применат соодветни мерки. Всушност, се работи за 

превенција преку репресија, поточно преку откривање и санкционирање на одредени 

инкриминирани однесувања. 

Заради спречување на вршење на кривични дела и на прекршоци, полициските 

службеници преземаат планирани и организирани мерки за утврдување на причините 

кои условуваат криминални и асоцијални однесувања на поединци или општествени 

групи. Полициските службеници ги согледуваат феноменолошките и 

манифестационите облици на криминално однесување преку нивно континуирано 

следење и анализирање, со цел соодветно и ефикасно насочување на превентивната 

активност. Општата превентивна дејност на полициските службеници опфаќа 

квалитетно материјално документирање на криминални и асоцијални однесувања на 

поединци и општествени групи, заедничка соработка и координирани активности со 

други институции или субјекти кои остваруваат воспитно-образовни, социјално-

хуманитарни, старателски и други слични цели заради преземање на заеднички 

превентивни активности. Остварувањето на општата превенција опфаќа и создавање на 

граѓански советодавни групи на подрачјето на определена полициска станица од општа 

надлежност, со вклучување на претставници на единици на локалната самоуправа или 

на здруженија на граѓани, со цел да се идентификуваат причините поради кои на 

локално ниво се јавуваат безбедносни проблеми и соодветно градење на препораки за 

превентивно планирање на активностите на полициската станица и соодветна јавна 

презентација на практичните искуства во врска со успешното спроведување на 

активностите за превентивно организирање и настапување. 

3. Посебни видови на превентивно дејствување на полицијата 

 

Непосредното превентивно дејствување на полициските службеници се 

определува во зависност од предметот на заштита и може да биде: превенција во 

областа на крвните деликти и деликти со насилничко однеување; превенција во 

областа на имотниот криминал; превенција во областа на економскиот криминал; 

превенција во областа на малолетничката деликвенција; превенција во областа на 

безбедноста на сообраќајот на патиштата и превенција во областа на организираниот 

криминал.  

Непосредното превентивно дејствување на полициските службеници е насочено 

кон: 

 Прибирање на податоци и информации за настани, состојби и однесувања кои  

овозможуваат или придонесуваат да дојде до извршување на одредени казниви 

дела; 

 Зајакнато и континуирано физичко покривање на пунктови, места, подрачја и 

одредени средини каде што зачестено се вршат одредени казниви дела или може 



174 

 

да се очекува нивно извршување. Задачата се остварува преку вршење на 

позорна дејност и преку одредување на мобилни превентивни патроли на 

критични места и во критично време, во состав и број соодветен на конкретните 

потреби.  

 Преку вршење на позорна и патролна дејност и вршење на криминалистички 

работи, полициските службеници го следат движењето на познати сторители на 

казниви дела, со основна цел спречување и откривање на обиди за повторно 

извршување на казниви дела.  

 Полициските службеници планираат мерки и активности (по потреба и со 

примена на  

соодветни технички средства, на пример, фотографски апарати и камери) заради 

набљудување на пунктови, места, простории и јавни објекти каде што се вршат 

казниви дела со елементи на насилство или се очекува нарушување на јавниот 

ред и мир, вршење на други кривични дела и прекршоци, со цел да се попречат 

и идентификуваат нивните сторители.  

 Полициските службеници се должни да иницираат, преку соодветни 

специјализирани институции и државни органи, преземање на мерки за 

надминување на причинско-последичните фактори и услови кои овозможуваат 

да се вршат казниви дела или намалување на нивното влијание и јакнење на 

соработката со органите на единиците на локалната самоуправа и здруженијата 

на граѓани за сузбивање на асоцијалните појави и однесувања кои имаат 

рефлексија на безбедносната состојба на подрачјето.  

 Полициските службеници е потребно да преземаат и организирани активности 

преку кои ќе се стимулира подигнувањето на безбедносната култура на 

граѓаните и преземање на соодветни мерки за сопствена техничка и друга 

дозволена заштита. За таа цел се организираат и соодветни предавања заради 

подигнување на сообраќајната култура, укажување на граѓаните дека се 

потенцијални жртви, посебно кај имотните деликти, советување за примена на 

заштитни уреди, како и запознавање со мерките за заштита од напади на 

животот и личната сигурност на граѓаните. 

Со цел спречување на имотниот криминал
267

, полициските службеници 

преземаат превентивни мерки и активности со кои се заштитуваат животот и личната 

сигурност на граѓаните, при што ги идентификуваат и опасностите кои можат да ги 

загрозат. Заради спречување на имотниот криминал, полициските службеници даваат 

совети преку средствата за јавно информирање, со цел укажување на граѓаните на 

пропустите кои ги чинат при преземање на одредени мерки за заштита на нивниот 

имот; понатаму истите ги следат мерките за надворешно обезбедување на објекти од 

кражби и функционирање на стражарската служба, а за утврдените состојби се 

иницираат активности за отстранување на недостатоците (примена на современи 

сигурносни и алармни уреди при заштита на објектот и имотот од кражби). Според 

потребите на одредена ситуација, полициските службеници можат да формираат и 

посебни единици кои ќе интервенираат во критично време на критични места каде што 

најчесто се вршат имотни деликти или се очекува да бидат извршени имотни деликти.  

Превентивните активности за спречување на економскиот криминал опфаќаат: 

„истражување на неговите манифестациони облици и утврдување на превентивните 

мерки кои треба да се применат за негово сузбивање; анализа на резултатите од 

преземените мерки и нивно сообразување со натамошните активности кои е потребно 

                                                            
267 Правилник за начинот на вршење на полициските работи, Службен весник на Република Македонија, 

бр. 149/2007, член 97. 
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да се преземат заради соодветно справување со конкретните облици на овој вид 

криминал; понатаму воспоставување на поблиска соработка со финансиската полиција 

и царинските службеници за сузбивање на економскиот криминал и иницирање на 

промена и донесување на прописи за регулирање на прашањата во оваа област, врз 

основа на стекнатите искуства и резултатите од анализите на криминалните 

однесувања и модалитетите за нивно извршување“. 
268

 

Полициските службеници преземаат и превентивни активности со цел 

непосредно спречување на малолетничката деликвенција,
269

 а ова го реализираат со 

обезбедување присуство на одреден број полициски службеници на места каде што 

оваа појава е изразена, како и со следење на однесувањето на познати малолетни лица 

кои се сторители на казниви дела од оваа област. Ова го реализираат полициските 

службеници надлежни за малолетничка деликвенција. Превентивните активности 

заради спречување на малолетничката деликвенција, полициските службеници ги 

спроведуваат плански, врз основа на конкретни проценки на манифестационите 

облици на криминално однесување во кое учесници се малолетните лица. Полициските 

службеници преземаат известување и поттикнување на соработката со органите за 

старателство заради преземање мерки за отстранување на причините за деликвентно 

однесување на малолетните лица; формираат групи од претставници на органите за 

старателство и полициски службеници за малолетничка деликвенција, кои ќе 

разменуваат податоци и информации околу можностите и начините за превенција од 

малолетничката деликвенција; полициските службеници ги идентификуваат 

предводниците на малолетничките криминални групи и ги издвојуваат од групата за 

понатамошно социјално и воспитно згрижување. 

Полициските службеници преземаат превентивни активности и против 

сторителите на крвни и други деликти со елементи на насилсво преку преземање на 

следниве превентивни мерки и активности со кои се заштитуваат животот и личната 

сигурност на граѓаните: „полициските службеници непосредно ја проучуваат 

етимологијата на насилничкото однесување (ги истражуваат причините кои го 

продуцираат неговото настанување и потекло, ги истражуваат состојбите кои му 

претходеле како, на пример, нарушени меѓусебни односи, закани, загрозеност на 

социјалната сигурност на децата поради семејните проблеми, оддавање на 

алкохолизам, психопатски манифестации и слично); полициските службеници 

иницираат и ги мобилизираат, сите субјекти и институции заради решавање на 

прашања кои се во врска со заштитата на животот и личната сигурност на граѓаните; 

запознавање на јавноста со подрачјата, местата и објектите каде што е зачестено 

вршењето на одредени казниви дела со насилничко однесување, со цел да се иницира 

соодветно превентивно постапување на граѓаните; полициските службеници иницираат 

и остваруваат соработка со останатите надлежни служби и институции за преземање на 

соодветни мерки од нивна надлежност за решавање на конкретни проблеми кои 

доведуваат до насилство и укажуваат на можностите за нивно решавање 

(информирање на социјалните служби, одржување на организирани и планирани 

средби со здруженијата на граѓани во училиштата итн.). Превентивното дејствување на 

полициските службеници во областа  на крвните деликти опфаќа непосредно 

преземање на соодветни мерки на физичко оневозможување на напад по животот на 

граѓаните и остварување увид над околностите кои влијаат на одреден случај. Ова се 
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реализира така што полициските службеници остваруваат постојана контрола на 

поседувањето и носењето оружје, ладно оружје и други опасни орудија, спроведуваат 

оперативна контрола над загрозени места, планско обезбедување на места каде што се 

одржуваат јавни собири, културно-забавни и други јавни манифестации, како и на 

други јавни простори или простории, непосредна физичка контрола над лица познати 

како сторители на деликти од овој вид или за кои постојат основи на сомневање дека 

можат да се појават како такви. 

Полициските службеници преземаат и превентивни активности во областа на 

организираниот криминал,
270

 утврдување на неговите манифестациони облици во 

средините во кои е присутен, дефинирање и препознавање на индикаторите кои 

поединечно или заедно ги идентификуваат делата од овој вид, како и нивните 

извршители; прибираат податоци и информации за постоење на организиран криминал 

и нивна заедничка обработка во соработка со други надлежни државни органи; ги 

истражуваат појавните форми на организираниот криминал и неговите носители, како 

и основата за нивното задржување (етничка солидарност, ист јазик, обичаи, социјална 

и фамилијарна блискост, внатрешна организациска структура на криминалните групи 

или организации итн.). Полициските службеници преземаат мерки и активности заради 

утврдување на видовите дејности во кои најчесто се манифестира организираното 

криминално дејствување, како што се: недозволената трговија и криумчарењето со 

опојни дроги, оружје, злато и скапи возила, подведување, проституција, трговија со 

луѓе или делови од човечко тело, илегалните игри на среќа, изнудување на пари за 

заштита која не се бара (рекет), недозволено посредување за вработување, илегално 

пренесување преку граница на луѓе и стока, фалсификување на ознаки на стоки, 

измами при осигурување и вложување на капитал, затајување на царински давачки и 

даноци, фалсификување на пари и организирано вршење  на тешки или разбојнички 

кражби. Полициските службеници превентивно преземаат мерки и активности заради 

оперативно осознавање на подготовките и планирањето за извршување на кривични 

дела со обележја на организиран криминал, начинот на извршување на делото и 

натамошното користење на средствата стекнати од организиран криминал, како и 

начинот на внатрешна и надворешна заштита на организаторите  на организираниот 

криминал и извршителите. Полициските службеници остваруваат и редовна 

комуникација со други надлежни државни органи, со цел навремено проценување на 

можниот развој на состојбите и заедничко настапување во преземањето на мерките за 

откривање, документирање и сузбивање на организираниот криминал; пренесување на 

стекнати искуства, сознанија и искуства во примената на средствата и методите; 

воспоставување и остварување на практична соработка со странски служби и 

запознавање на јавноста. 

4. Потреба од превентивно и координирано дејствување на полицијата со другите 

државни органи заради следење, истражување и спречување на современиот 

организиран криминал 

 

Во современото општество, како последица на научниот и технолошкиот развој, 

компјутеризацијата, интернационализацијата, современиот организиран криминал 

добива нови феноменолошки карактеристики што го чинат опасен поради последиците 

што ги предизвикува и сложен и тежок за откривање. Под поимот феноменологија на 
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криминалитетот, во основа, се подразбираат сознанија за обемот, динамиката, 

внатрешната структура според видот на казнените дела и структурата на сторителите 

според нивните социјални и криминолошки карактеристики. Истражувањето на 

феноменологијата на криминалитетот се појавува како сложен научен и практичен, 

емпириско-истражувачки проблем поради фактот што, всушност, криминалитетот е 

скриена појава, неговите чинители прават сè да останат неоткриени или преземаат 

мерки да го сокријат кривичното дело, да ги отстранат или уништат трагите. Со 

преземањето на вакви дејства, извршителите на криминалитетот, во суштина, ги 

менуваат оние факти преку кои треба да се препознае криминалитетот и со тоа ја 

менуваат сликата за него. Организираниот криминалитет се манифестира преку 

легални и илегални форми на дејствување, се крие во легалните форми на дејствување 

на органите и институциите, презема специјални мерки за заштита, а по неговата 

внатрешна организација и принципи на функционирање создава големи тешкотии да се 

продре во него и однатре да се запознаат неговите карактеристики. 

Заради сузбивање и спречување на организираниот криминалитет, секоја 

држава мора да изгради своја стратегија за борба против организираниот криминалитет 

и да се грижи за нејзино остварување, да изврши распределба на задачите на сите 

државни органи (полицијата, судовите, царината, финансиската полиција, инспекциски 

и други контролни органи), како и да ја координира и обединува нивната работа. 

Нивните идни активности треба да се насочат кон процена и преиспитување на 

внатрешната организација и работа,  меѓусебното поврзување и координација, 

хармонизацијата на прописите и процедурите, пред сè со оние во земјите-членки на 

Европската Унија, како би можеле успешно да се справат со овие сложени, 

интернационални и домашни, сè поусовршени методи на дејствување на носителите и 

извршителите на ризиците и опасностите по безбедноста на Република Македонија. 

Министерството за внатрешни работи посебно треба да ги унапреди и да ги развие 

процедурите и механизмите за борба против тероризмот, илегалната миграција, 

илегалната трговија со дрога, оружје, луѓе и стратегиски материјали со оние во 

развиените земји. Исто така, треба да ја подобри координацијата и да развие заеднички 

оперативни процедури со вооружените сили, посебно во областа на борбата против 

тероризмот и граничното обезбедување. За подобрување на безбедносната состојба во 

државата, неопходно е Министерството за внатрешни работи да изгради нови 

инструменти и да ги подобри усогласеноста и координацијата на постојните мерки и 

инструменти за спречување на корупцијата, најтешките облици на криминал, како што 

се уцена, убиства, рекетарство и слично, како и уништувањето на сопственоста на 

граѓаните. 

Борбата против тероризмот, организираниот криминал, нелегалната миграција, 

нелегалната трговија со дрога, оружје, луѓе и стратегиски материјали е посебно 

сложена задача за која треба да се преземат низа специфични мерки и активности, меѓу 

кои носечки треба да бидат организацијата на ефикасна гранична полиција, 

усогласувањето на механизми и процедури за меѓудржавна размена на податоци, 

соработка и помош, посебно такви механизми и процедури кои се етаблирани во 

земјите-членки на Европската Унија и НАТО.  

Неопходно е постојано одржување и унапредување на ефикасноста и 

објективноста на средствата и методите за собирање на податоци и информации кои се 

значајни за безбедноста на земјата; квалитетна и континуирана експертска анализа за 

безбедносното опкружување на земјата, заради активно учество на полицијата во 

нејзиното креирање и превенирање на одредени ризици и опасности по безбедноста на 

земјата. Неопходна е и континуирана едукација на експерти, кои со својата 

компетентност можат да придонесат за поефикасно остварување на внатрешната и 
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надворешната безбедност на државата. Многу е важно, постојано да се унапредува 

работата на органите надлежни за контрола на преминување на државната граница, со 

основна цел ефикасно да се контролира границата и граничните зони надвор од 

легално утврдените гранични премини и да ги спречува сите видови на недозволена 

трговија, како и да гради капацитети и единствени процедури во врска со 

остварувањето на соработка и заемна помош со соседните држави, целиот регион и 

меѓународната заедница.  

 Геополитичкото и геостратешкото опкружување на нашата земја ја наметнува 

потребата за дефинирање на безбедносната политика, со чие спроведување успешно ќе 

се заштитат сите витални вредности (суверенитетот, независноста, територијалниот 

интегритет на земјата, правниот поредок, човековите права и слободи), што 

претставува еден од битните услови за опстанок на земјата. Заради таа цел, во нашата 

земја систематски и нормативно е устроен единствен систем на интегрална безбедност 

(одбрана и безбедност) кој овозможува ефикасно спротивставување на сите современи 

облици на организираниот криминал, како и на сите надворешни и внатрешни 

носители на загрозувања. 

 Заради остварување на оваа цел, полицијата и сите други државни органи во 

нашата земја, секој во рамките на својот делокруг на работа, преземаат соодветни 

мерки на превенирање и заштита од разните видови на криминал (имотен криминал, 

економски криминал, организиран криминал, крвни деликти, малолетничка 

деликвенција итн.): 

o Препознавање на облиците на имотен криминал, економски криминал, 

организиран криминал;  

o Навремено и реално проценување на намерата на извршителите на 

имотен криминал, економски криминал, организиран криминал, како и 

откривање на нивните цели и планови; 

o Утврдување на стратегија која ќе се применува заради спречување на 

дејства поврзани со подготвување и организирање на извршителите на 

имотен криминал, економски криминал, организиран криминал, како и 

нивно разоткривање во домашната и меѓународната јавност; 

o Ефикасно оневозможување на поврзаноста помеѓу внатрешните и 

надворешните извршители на имотен криминал, економски криминал, 

организиран криминал; 

o Енергична борба против сите облици на организиран криминал. 

 

5. Заклучок 

 

Организираниот криминал е еден од најактуелните проблеми во сите современи 

земји, тој е во постојан пораст така што сè уште постојат тешкотии во врска со 

лоцирањето и одредувањето на најзначајните теоретски и практични проблеми, врзани 

за неговото откривање, докажување и превенирање. Денес забележуваме постојано 

идентификување на нови феноменолошки карактеристики и нови квалификатифи 

преку кои се настојува да се изрази неговата опасност и тежина. Поради неговата 

општествена опасност и штетност (овој криминалитет е најтежок по опасностите што 

ги носи со себе и последиците што ги остава врз човекот, општествените групи, 

нормалното законито функционирање на државата и нејзините органи и институции, 

по сите материјални и духовни добра и вредности), сите земји настојуваат да го 

сузбијат (превентивно или репресивно) со постојано пронаоѓање на адекватни и 

ефикасни методи и средства. Ова може да се постигне со воспоставување на адекватна 
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соработка на полициските, судските и органите надлежни за контрола на 

преминувањето на државната граница. Денес е неопходна постојана едукација, 

усовршување на сите криминалисти и останати полициски сили заради откривање на 

тајната примена на најсовремените криминалистичко-технички средства, тактички 

начини и научни методи со основна цел градење на криминалистичка стратегија за 

перспективно и долгорочно справување и сузбивање со организираниот криминал.  

Во современиот свет, организираниот криминал е интернационална појава, па 

затоа е неопходно регионално поврзување на полициските сили на сите земји со 

основна цел заедничко криминалистичко справување и сузбивање на организираниот 

криминал. Неопходно е криминалистичко постапување во оперативната, истражната и 

судската дејност.  

Потребно е полицијата да ги истражува специфичностите на механизмите и 

начинот на истражување на одделни типови на организираниот криминал; откривање 

на обележјата на организацијата во сите фази на криминалистичко постапување; 

дефинирање на најефикасните криминалистичко-технички средства, тактички начини и 

научни методи за борба против соодветни типови на организиран криминал. Тактиката 

и техниката на спроведување на оперативните и истражните дејства ќе биде во 

функција на разјаснување на поединечниот тип на организиран криминал и осознавање 

на тактиката и техниката која ја употребуваат организираните деликвенти како 

професионални криминалци од најголем обем или дострел. 

За секој поединечен тип на организиран криминал е неопходно да се преземе 

следново: утврдување на типични начини на извршување и прикривање на одреден тип 

криминал; утврдување на спецификите во поглед на настанувањето и маскирањето на 

типичните траги; проучување на индивидуалните карактеристики на личноста на 

организираниот деликвент и личноста на жртвата на организираниот криминал, како и 

проучување на спецификите околу барање на изворот на криминалистички 

информации. 
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Abstract 

Within this paper I will speak about the preventive action of the police in preventing 

and combating organized crime and other forms of crime, such as economic crime, property 

crime, etc. I will determine the strategy of the police action in establishing adequate and 

effective means and methods for prevention and fight against organized crime today. It is 

necessary the police to investigate the specific mechanisms, tactics and technique of 

execution of certain types of organized crime. For research on each type of organized crime is 

required the police to undertake the following activities: determining the typical practices and 

concealment of certain crime; determining the specifics in terms of occurrence and the 

masquerade of typical traces; study of individual characteristics of the personality of 

organized delinquent and personality of the victim of organized crime, and study the specifics 

about the source of criminal information, analysis of all factors (social, economic, legal and 

political) on internal and international level, witch condition growth  of the modern organized 

crime, selections of areas and forms of action in order to take measures for immediate action, 

harmonization of legislation with international legal standards on combating organized crime, 

deepening cooperation and expansion of legal instruments for this purpose and establishing 

effective and international cooperation activities for prevention, early detection and 

eradication of organized crime at the regional and international level. 

Key words: prevention, suppression, prevention, strategy and police action. 
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ПРЕВЕНЦИЈА НА СООБРАЌАЈНАТА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА
*
 

 

Апстракт 

Авторите во трудот се занимаваат со проблематиката на превенција на 

сообраќајната делинквенција. Во врска со тоа, авторите најпрво укажуваат на поимот и 

карактеристиките на сообраќајната делинквенција, а потоа се впуштаат во 

разгледување на сообраќајните незгоди настанати со кршење на сообраќајните 

прописи. На крајот од трудот, авторите нудат практични предлози за унапредување на 

дејноста на полето на превенцијата на сообраќајната делинквенција. 

 

Клучни зборови: сообраќајна делинквенција, сообраќајна незгода, причини, 

последици, превенција 

1. Поим и карактеристики на сообраќајните деликти 

Видовите на престапништво условени со користење на сообраќајни средства и 

непридржување на сообраќајните прописи се сместуваат, во феноменолошка смисла, 

во посебен вид наречен сообраќајна делинквенција.
271

 Под овој поим се подразбираат 

небрежните или од евентуална умисла кривични дела и прекршоци кои се вршат со 

кршење на сообраќајните прописи предвидени со Законот за безбедност во сообраќајот 

и со кои се доведуваат во опасност или се повредуваат одредени општествени добра 

(имот, телесен интегритет и животот на луѓето). 

Сообраќајните деликти се посебен облик на криминално однесување, кои се 

специфични во кривично-правен, криминолошко-етиолошки и криминалистички 

поглед. Тие спаѓаат во поновите облици на криминалитет и директно се поврзани со 

појавата и развојот на сообраќајот, особено патниот, кој се зголемува од ден на ден во 

целиот свет. Оваа појава е доста забележлива и во нашата земја, која моментално се 

наоѓа во самиот врв на европската скала по бројот на незгоди и предизвикана штета. За 

опасноста од овој вид на криминалитет сведочи и бројот на загинати и повредени лица 

и материјалната штета, кои далеку ги преминуваат последиците од војните, 

тероризмот, убиствата и другите кривични дела. Жртви на овој вид на криминалитет 

може да бидат сите учесници во сообраќајот. Сообраќајните деликти се одликуваат со 

специфична кривично-правна природа. Се работи, главно, за небрежни кривични дела, 

при што се утврдува кривичната одговорност која кај овие кривични дела е нешто 

поспецифична од другите сфери на криминалитет. Инкриминациите на овие дела се 

темелат на прописите од административен карактер. Тоа има за последица нивна 

непрецизност, што предизвикува определени потешкотии во судската пракса во поглед 

на утврдувањето на основа за казнување. Специфичностите на сообраќајните деликти 

јасно може да се воочат во областа на криминалната етиологија. Таа е производ на 

многу причини и услови од општествен, психички, психофизички и метеоролошки 

                                                            
* Стучен труд 
271 Бошковиќ, М.,: Криминологија с пенологијом део II, Социјална патологија, Нови Сад, 2002, стр. 163 
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карактер, лошиот квалитет на патиштата, слабата регулираност или нерегулираност на 

сообраќајот, непознавањето и непочитувањето на сообраќајните прописи и многу 

други слични околности.
272

 

2. Причини за сообраќајна деликвенција 

Причините кои влијаат на појавата на сообраќајната делинквенција, како и на 

појавата на сообраќајните незгоди се разновидни, а со оглед на нивната природа, може 

да се поделат во две групи: објективни и субјективни причини. 

Објективните причини (фактори) претставуваат оние факти, околности, односи 

и процеси кои немаат свест за себе и своето опкружување, влијаат на тоа опкружување 

и делуваат независно од свеста и волјата на луѓето. Во нив спаѓаат: природни, 

општествени и технички фактори. Природните се, всушност, факторите на животната 

средина, како што се климатските услови (состојбата со атмосферските прилики и 

врнежи, температурата на воздухот) и географските услови. Општествените фактори ја 

сочинуваат средината во која сообраќајот се одвива. Тука спаѓаат многу причини со 

различен интензитет и влијание, имено: нивото на економски и културен развој, 

социодемографските услови, состојбата во општественото опкружување, големината 

на територијата и разместеност на населението, влијанието на традицијата, 

образованието, присуството на социјално - патолошки појави (алкохолизам, 

наркоманија), состојбата со културата и обичаите. Техничките фактори, пак, ја 

опфаќаат состојбата со патиштата и состојбата со возилата. 

Субјективните причини за сообраќајната делинквенција и сообраќајните 

незгоди претставуваат причини од субјективен карактер кои имаат свест за себе, за 

своето опкружување и влијанието на тоа опкружување, т.е. сите оние околности, 

односи и процеси кои доаѓаат од страна на луѓето (човечки фактор). 

3. Последици од сообраќајната делинквенција 

 

 Последиците од сообраќајната делинквенција може да се манифестираат во вид 

на загрозување и во вид на повреди (сообраќајни незгоди). 

 Загрозувањето како последица на сообраќајната делинквенција може да се 

појави како апстрактна и како конкретна опасност. Апстрактната опасност постои 

тогаш кога опасноста не настапила по некое добро, но постоела извесна можност да 

настапи. На пр., возач влегува во крстосница со своето возило во моментот кога на 

семафорот светнува црвеното светло кое забранува влез, но во тој момент н 

крстосницата немало други учесници во сообраќајот. Значи, возачот прави прекршок, 

но, според наведените околности, не доаѓа до создавање на конкретна опасност. 

Таквото дејствие, пак, под други околности, би можело да биде опасно, па заради тоа 

се смета дека е предизвикана апстрактна, односно потенцијална опасност. Конкретната 

опасност постои ако опасноста навистина настапила по некое добро, но повредата 

изостанала од дејството на други фактори. На пр., возач влегува во крстосница со 

своето возило во моментот кога на семафорот светнува црвеното светло кое забранува 

влез, но во тој момент во крстосницата немало други учесници во сообраќајот. Поради 

кршењето на нормите, доаѓа до конкретна опасна ситуација, па заради тоа се смета 

дека со тоа е предизвикана конкретна опасност.  

 Повредите како последица од сообраќајната делинквенција се јавуваат во вид на 

сообраќајни незгоди
273

 кои се манифестираат преку оштетени или уништени имотот, 

здравјето или животот на луѓето.       

                                                            
272

 Алексић, Ж., Шкулић, М., Жарковић, М.: Лексикон криминалистике, Београд, 2004, стр. 298 
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 Оштетување претставува негативна физичка, т.е. материјална промена на 

добрата (имотот и телото на човекот) во целина или некој негов дел, која го 

пореметува, но не го доведува во прашање неговото постоење и функција (делумна 

материјална штета на имотот или оштетување на здравјето на луѓето, т.е. лесно тешка 

или обично тешка телесна повреда). 

 Уништување претставува таква физичка, т.е. материјална промена на добрата 

(имотот и телото) која во потполност го оневозможува неговото понатамошно 

постоење и функционирање (потполна материјална штета, особено тешка телесна 

повреда или смрт на лицата). 

 Треба да се напомене дека не треба автоматски да се поистоветат последиците 

од сообраќајната делинквенција со последиците од сообраќајните незгоди, затоа што 

сите сообраќајни деликти немаат за последица сообраќајна незгода, како што ни секоја 

сообраќајна незгода не мора да биде последица на сообраќајна делинквенција. 

 Последиците од сообраќајните незгоди кои настанале како последица од 

сообраќајната делинквенција можеме да ги поделиме на општествени, социјални и 

психолошки. Општествените последици на сообраќајните незгоди настанати со 

кршење на сообраќајните прописи (сообраќајна делинквенција) се настрадани лица 

(смрт или повреда) и настаната материјална штета
274

. Социјалните последици од овие 

деликти се манифестираат во продукција на работната неспособност на делот од 

населението кое, поради инвалидност, станува социјален проблем на општеството. 

Психолошките последици, пак, се огледаат во психолошките пореметувања и пречки 

кои се јавуваат како кај престапниците така и кај жртвата, па и нивните семејства, па 

покрај инвалидноста, тука се и издржувањето на казните, доживеаниот страв, загубата 

на блиските лица, психичките трауми и сл. 

4. Најчести непосредни причини за сообраќајните незгоди кои настанале како 

последица на сообраќајната делинквенција 

 Најчести причини за сообраќајните незгоди кои настанале како последица од 

кршењето на сообраќајните прописи (сообраќајната делинквенција) се оние од 

субјективен карактер, кои преку претходно наведените објективни причини (фактори) 

доведуваат до сообраќајни незгоди. Тие причини првенствено се однесуваат на 

начинот на возење, начините на почитување на сообраќајните прописи и на состојбата 

на учесниците во сообраќајот. Со анализа на сообраќајните незгоди можеме да 

заклучиме дека најчести причини за сообраќајните незгоди се: а) неприлагодена 

брзина; б) возење во алкохолизирана состојба; в) непрописно престигнување; г) 

непрописни дејствија со возилото; д) неотстапување првенство на преминување; ѓ) 

возење на левата страна; и е) недржење прописно растојание. 

а) неприлагодена брзина како причина за сообраќајните деликти     

 Неприлагодената брзина е секоја брзина која не е безбедна, а безбедна брзина е 

онаа брзина со која треба да се движи возилото во сообраќајот во конкретни услови на 

патот, така што возачот во секој момент да може благовремено да воочи или да 

                                                                                                                                                                                         
273 Сообраќајна незгода е незгода на патот во која учествувало најмалку едно возило во движење, во која 

едно или повеќе лица загинале или биле повредени или е предизвикана материјална штета. 
274 Материјалните штети се многу високи и не се искажуваат само со штетата на возилото, туку и со 

многу други видови на штети и трошоци од зравствена, социјална и друга природа. Материјалната 

штета, гледано од финансиски аспект, често е голема, а покрај штетата на возилата се огледа и во 

паричните казни. 
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предвиди опасна ситуација на патот
275

, при што би имал можност, со благовремено и 

адекватно реагирање, да ја избегне незгодата или на безбеден начин да го запре своето 

возило. Значи, секоја брзина која ги преминува границите на безбедна брзина е 

неприлагодена брзина. Тука треба да се има во вид дека е неприлагодена не само онаа 

брзина која е над дозволената брзина, туку и брзината којашто е во границите на 

дозволената брзина на тој дел од патот, но со оглед на конкретните услови (видливост, 

влажен, лизгав коловоз и т.н.), не е безбедна поради неможноста од правовремено и 

адекватно реагирање и избегнување на незгодата или безбедно застанување на 

возилото. 

б) возењето во алкохолизирана состојба како причинител на сообраќајните деликти 

 Проблемот на алкохолизмот е најприсутен во областа на собраќајот. 

Статистиката тоа го потврдува со своите податоци кои укажуваат дека 50 % од 

последиците на сите сообраќајни незгоди се предизвикани од алкохолот. Имено, општо 

познато е дека алкохолизираноста првенствено влијае на слебеење на сетилата, но и на 

разумно однесување, а нагонските чувства се надвор од сферата на самоконтрола. 

Имено, нивото на алкохол во крвта има огромно влијание на т.н. „психичка секунда“, 

т.е. времето кое тече од моментот на забележување на опасноста до моментот на 

преземање мерки за избегнување на таа опасност. Оваа способност зависи од 

функцијата на сетилата (перцепции) за координација на психомоторниот и 

мускулномоторниот апарат и подразбира: емоционална стабилност, способност на 

концентрација, забележување на опасноста, обработка на содржините на претставите 

во мозокот и сфаќање на ситуацијата, донесување на одлука за реакција и 

координирано, брзо и сигурно изведување на управувачките функции на моторното 

возило. Со зголемувањето на концентрацијата на алкохолот, постепено опаѓа 

способноста за изведување на свесни и автоматизирани движења кои мора да бидат 

меѓусебно синхронизирани и соодветни на новонастанатата сообраќајна ситуација. 

Вредноста на „психичката секунда“ расте сразмерно со висината на алкохолемијата
276

. 

„Психичката секунда“ кај поголем број на лица кои не се под влијание на алкохол, т.е. 

кога се трезни изнесува 0,75 секунди. При алкохолемија од околу 1 г/кг таа се удвојува 

и изнесува 1,5 секунди. Според тоа, ако возачот вози со брзина од 100 km/h, тоа е 27,8 

м/сек, што значи дека трезниот возач за време на „психичката секунда“ поминува пат 

од околу 21 метар, а алкохолизираниот возач околу 41,5 метри. Од ова можеме да 

изведиме заклучок дека во овој случај „психичката секунда“ е двојно подолга во однос 

на „психичката секунда“ на трезно лице. Влијанието на алкохолот врз способноста на 

возачот најдобро е да се согледа од судско медицински карактер, кој ова влијание го 

дели на фази, во зависност од концетрацијата на алкохол во крвта. Според тоа, постојат 

следните фази: 

 Иницијална фаза (0,1-0,5 г/кг). Во оваа фаза се јавуваат пореметувања во 

менталната сфера, кои се манифестираат со мали грешки во расудувањето и промени 

во однесувањето во зависност од личноста. Овие промени не влијаат битно на општата 

возачка способност, но веројатноста за грешка е околу 2 пати поголема во однос на 

возачите со нулта вредност на алкохол во крвта. 

                                                            
275 Под опасна ситуација треба да се смета секоја промена на околностите во сообраќајните услови на 

патот која бара реагирање на барем еден од учесниците во сообраќајот, со мерки со кои се избегнува 

незгода или загрозување на сообраќајот. 
276 Концентрацијата во крвта се изразува во промили (pro mile, ‰) или со милимоли (mmoli) и зависи од 

количината на конзумирани алкохолни пијалаци, нивната јачина и други фактори. Промилот е количина 

на чист алкохол, изразена во грамови во еден литар крв. Вредноста на алкохолемијата во милимоли се 

добива кога концентрацијата на алкохол изразена во промили се помножи со фактор 21,71. Добричанин, 

С.: Судска медицина, Крушевац, 2004, стр. 163  
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 Фаза на стимулација (0,5-1,3 г/кг). Оваа фаза носи име по исполнување на 

ефектите на стимулација на централниот нервен систем, а тие се последица на 

депресивното делување на алкохолот врз, мозочната кора, при што е ослабен нејзиниот 

блокирачки ефект спрема ниските мозочни сфери. Кај алкохолизираните лица расте 

самодовербата, агресивноста во однесувањето, преку истовремен пад на 

концентрацијата и вниманието. Објективноста ја замнеува субјективната процена, 

личните способности се преценуваат, а критичноста опаѓа, по што лесно се донесуваат 

непромислени одлуки. Во сетилната сфера, во оваа фаза најизразени се 

пореметувањата на видот, а оштетувањата на видната функција растат со порастот на 

концентрацијата на алкохол во крвта. Прво настануваат оштетувања на периферниот 

вид, потоа пад на видната острина. Кај алкохолемијата од околу 1 г/кг чувствителноста 

на мрежницата е намалена за околу два пати и настанува проширена зеница. Темно 

контурираните и неосветлени предмети во самрак потешко се забележуваат, што е 

посебно опасно доколку лицето вози во ваква состојба при услови на намалена 

видливост или ноќе. Покрај тоа, просторната ориентација двојно се намалува, а 

адаптацијата во темница и при блендирање е намалена за околу 30 %. Во услови на 

ноќно возење често од малите животни, некои предмети или сенки се создава илузија 

на непремостливи предмети со реакција на нагло сопирање или избегнување на 

пречките со свртување во страна, што при голема брзина може да биде фатално. 

Слушните функции исто така се намалени, што најпрво се манифестира со губење на 

способноста за разликување на фини нијанси на звуци. Со зголемување на 

концентрацијата на алкохол, опаѓа прагот на слушна осетливост со отежнато лоцирање 

на изворот на звукот. Пореметувањата во сетилото за рамнотежа се воочливи при 

крајот на оваа фаза и се манифестираат во вид на несигурност во одот. Во моторната 

сфера не е битно оштетено суровото рефлексно време, но се забележуваат 

пореметувања на сложените рефлексни дејствија како што се: движењата на прстите, 

синхронизирано подигнување на очното јаболко, содејство на реакционите одговори 

кои бараат интеграција низ централниот нервен систем. Рефлексното време 

претставува временски интервал во кој лицата со моторна реакција одговараат на 

одреден надворешен стимул. Овие промени особено се изразени кај концентрацијата 

над 1,0 г/кг, додека под тоа се помалку воочливи. Кај овие концентрации на алкохол во 

крвта, општата возачка способност се намалува, но бидејќи промените се најизразени 

во психичката сфера, а помалку во сетилните и моторните функции, тоа не е важен 

степен. Меѓутоа, во оваа фаза, со пораст на алкохолемијата и сложеноста на 

сообраќајната ситуација, веројатноста за грешки од страна на возачот расте. Кај 

алкохолемијата од 0,6 г/кг таа е 2-3, кај 1 г/кг и повеќе таа е од 3-4 пати поголема 

отколку кај трезните возачи.     

 Фаза на инкооординација (1,3-2,0 г/кг). Кај возачите сите битни функции за 

возење се интегрираат и координираат преку централниот нервен систем: воочување на 

пречки, сфаќање на опасноста, донесување на одлуки за адекватна реакција, 

извршување на одлуки за моторни реакции. Во фазата на инкоординација доаѓа до 

значително оштетување на овие интегративни и координациони функции, што се 

манифестира преку задоцнетите или неадекватни реакции; на пример, наместо 

сопирачка да се притисне педалата за гас. Во психичката сфера изразено е оштетен или 

сосема е изгубен сопирачкиот ефект на мозочната кора спрема ниските зони на 

мозокот, што се манифестира со агресија, а кај некои лица дури и со депресија. Во 

секој случај, критичноста за донесување на одлука битно е намалена, а преценувањето 

на сопствените способности, кавгаџиското расположение и дрското однесување многу 

често се присутни. Способноста за концентрација на вниманието битно е намалена или 
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изгубена. Особено е пореметен вигилитетот на вниманието (способност за насочување 

на вниманието од еден на друг предмет или појава), односно продолжено е времето за 

префрлање на вниманието. Поради тоа, при брзи промени во сообраќајната ситуација, 

возачот постепено ја губи способноста од адекватна координација на управувачките 

функции. Кај концентрацијата од преку 1,5 г/кг настанува просторна и временска 

дезориентација. Забележувањата погрешно се обработуваат, па и реакциите се 

неадекватни. Во рефлексните центри е изразен инхибиторниот ефект на алкохолот, по 

што глобално се продолжува рефлексниот одговор. Моторните пречки поради тоа се 

силно изразени, со груба невнимателност на координацијата на сите движења. 

Способноста за точно изведување на автоматизираните (координирани) движења битно 

е оштетена, односно сосем изгубена, затоа што нивната интеграција низ централниот 

нервен систем се одвива многу забавено и непрецизно. Говорот е отежнат, па дури и 

неразбирлив поради „заплеткувања на јазикот“. Особено е значајно 

несинхронизираното однесување на очните јаболчници, по што многу тешко се 

центрира оптичката осовина. Острината на видот е намалена, стеснувањето на видното 

поле е значително, а поради сè потешкото центрирање на оптичката осовина, тешко е 

пореметено бинокуларното гледање. После тоа, повремено се јавуваат двојни слики, 

чие учество расте заедно со порастот на алкохолемијата, па брзината и оддалеченоста 

на наидувачките возила лошо се проценуваат, особено кога набљудувачот и предметот 

се во движење. Со зголемување на брзината на движење расте и ризикот од грешки. 

Депресијата на колорниот вид за црвена и зелена боја се редуцира до критични 

вредности на разликување на овие две бои. Феноменот на заслепување многу е 

продолжен, а многу тешко се воочуваат послабо осветлените и темно контурирани 

предмети, што е значајно за ноќно возење. Се јавува промена во сетилната рамнотежа, 

поради тоа што одот често е на широка основа или тетерав. Во оваа фаза, општата 

возачка способност е битно намалена. Редукцијата особено е висока во случаите на 

ноќно возење, намалена видливост во лоши временски прилики и т.н. Веројатноста за 

грешки кај алкохолизиран возач е 15-40 пати поголема отколку кај трезен возач, во 

зависност од сложеноста на сообраќајната ситуација. 

 Фаза на конфузија (2,0-3,0 г/кг). Оваа фаза одговара на вредностите на алкохол 

кај тешко пијанство во кои е значително манифестирано дејството на алкохолот на 

сите функции од нервниот систем, кога настануваат феномени на психомоторна и 

мускулномоторна одземеност. Постои тешко интелектуално оштетување, 

пореметувања на временско-просторната ориентација, појава на двојни и лажни слики 

и поспаност. Зборовите тешко и нејасно се изговараат, одот е тешко оштетен, тетерав, 

со груби и нагли промени на правецот, зачудувачки и чести паѓања, па сè до негова 

потполна оневозможеност. Вниманието и перцепциите се површни и краткотрајни, а 

сфаќањето е компромитирано. Објективното проценување во потполност е изгубено. 

Видот е тешко оштетен и предметите, по правило, се гледаат двојно, така што 

длабинската процена на растојанијата е неможна. Рефлексното време е изразено 

продолжено, а моторните функции се забавени и неадекватни. Изведувањето на 

координирани целесообразни дејствија е тешко оштетено, а кај поголеми 

концентрации и потполно изгубено. Со лаички речник, во мозочниот систем настанува 

„конфузија“ (пореметување, збрка), што го определило и името на оваа фаза. Лицата во 

оваа фаза на пијанство се неспособни за безбедно учество во сообраќајот, без оглед на 

тоа дали се работи за возачи на моторни возила, велосипедисти или пешаци.  

 Фаза на ступор или кома (повеќе од 3,0 г/кг). Кај вакви концентрации во крвта 

настанува состојба на презаситеност во која е изразена сликата на труење со алкохол. 

Сите функции од централниот нервен систем се толку оштетени што настанува 

потполна дезориентација, губиток на способноста за контрола на сфинктерот, 
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пореметување на свеста од различен степен и, на крај, кома. Ваквите лица апсолутно се 

неспособни за учество во сообраќајот. 

в) Непрописно престигнување како причинител на сообраќајни деликти   

 Еден од сложените маневри кој во сообраќајот се изведува со возилото е 

престигнувањето. Опасноста која настанува при престигнувањето е условена од 

погрешна процена на ситуацијата и/или неправилни постапувања на учесниците во 

сообраќајот. Податоците покажуваат дека престигнувањата се опасни процеси во кои 

се случуваат незгоди со поголем степен на тежина, т.е. со поголема материјална штета 

и поголем процент на смртност. Ситуацијата е уште потешка на отворени патишта, т.е. 

на патишта вон населени места. На отворени патишта, при помал интензитет на 

сообраќај и во мешовита структура на возила, се јавува зголемен број на 

престигнувања. При поголема густина на сообраќајот, можноста да се престигне 

безбедно и истото брзо да се изведе е помала. Затоа во овие услови се формираат 

колони на возила, чекајќи момент да се ослободи левата половина од коловозот за да се 

изврши престигнување. Тогаш се јавуваат и групни, а многу често и ризични 

престигнувања од долга колона на возила. Поедини возачи често се впуштаат во 

ризични престигнувања поведени по примерите од други, губејќи ги од вид разликите 

во способностите на возачите и можностите на возилото. За разлика од ситуацијата на 

отворени патишта, каде што разликата во брзи и бавни возила повеќе се манифестира, 

во населени места не се потребни толкави разлики во брзината на возилата, така што и 

бројот на престигнувања е помал. Способноста за оценка и прогноза на развојот на 

сообраќајната ситуација при престигнувањето се манифестира со правилен избор на 

брзината, растојанието и интервалот на следење. Возач кој има намера да престигне не 

смее при престигнувањето да ја пречекори дозволената брзина. Исто така, возачот е 

должен  пред престигнувањето да се увери дека растојанието до наидувачкиот 

автомобил од спротивна насока е доволно за да овозможи безбедно завршување на 

престигнувањето. Притоа, возачот од престигнатото возило не смее да се примора да 

сопира или да го менува правецот на движење, ниту пак смее да се доведе во опасност 

возачот од наидувачкото возило од спротивен правец. Покрај тоа, возачот кој има 

намера да престигнува е должен да се увери дека другите учесници во сообраќајот 

правилно ја разбрале неговата намера и особено да провери дали веќе некој започнал 

престигнување на неговото возило.
277

 

г) Непрописни дејствија со возилото како предизвикувач на сообраќајни деликти 

 Непрописно е секое она дејствие кое го прави учесникот во сообраќајот, а кое е 

во спротивност со дозволените дејствија пропишани во Законот за безбедност на 

сообраќајот. Во непрописни дејствија со возилото спаѓаат: движење со возилото 

наназад на места каде што тоа не е дозволено, движење со возилото во спротивна 

насока во еднонасочна улица, возење со возилото во улица забранета за сообраќај и т.н. 

д) неотстапување првенство на преминување како предивикувач на сообраќајни 

деликти 

 Тука се работи за непочитување на правилата на првенство на преминување во 

случај кога се сечат или спојуваат линиите на движење на возилата. 

 За да се спречи истовремено наидување на тие возила во иста точка, пропишани 

се правила за првенство на премин на возила. Оттука, во Законот за безбедност на 

сообраќајот е определено дека на крстосница или во пресрет со други возила возачот е 

                                                            
277 Драгач, Р., Вујаниħ, М.: Безбедност саобраħаја, II део, Саобраħајни факултет, Београд, 2002, стр. 56   
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должен да пропушти возила кои се наоѓаат од неговата десна страна, освен ако со 

сообраќаен знак на патот не е поинаку определено. Возачот на возило кој на 

крстосница свртува налево е должен да го пропушти возилото кое, доаѓајќи од 

спротивна насока, на крстосницата го задржува правецот на своето движење или 

свртува десно, освен ако со поставени сообраќајни знаци поинаку не е определено. Ова 

правило во праксата меѓу возачите се нарекува „правило на десна страна“. 

 Покрај ова правило, тука се и правилата за првенство на премин според 

категоризацијата на патот на кој возилото се вклучува. Заради избегнување на 

ситуација во која доаѓа до судир после неотстапување првенство на премин, на местата 

на вкрстување на патиштата се поставени сообраќајни знаци или семафори. 

ѓ) Возење на левата страна како предивикувач на сообраќајни деликти  

 

 Според Законот за основите за безбедност во сообраќајот (во земјите од нашето 

опкружување), секој возач е должен со возилото да се движи од десна страна на 

коловозот во насока на движењето.  

 Возачот е должен да го држи возилото во движење што поблиску до десниот 

раб на коловозот и на толкава оддалеченост од него што не ги загрозува другите 

учесници во сообраќајот и да не се изложува самиот себе на опасност. Ако во населено 

место со коловоз на кој за сообраќај на возилото во иста насока постојат најмалку две 

обележани сообраќајни ленти за движење со возилото, возачот може да ја користи 

сообраќајната лента која не се наоѓа покрај десниот раб на коловозот, а притоа да не им 

пречи на останатите возила кои се движат позади возилото со кое управува. 

 За разлика од Велика Британија, кај нас се вози од десната страна. Левата страна 

претставува лента во која доаѓаат возилата од спротивна насока. Возачите обично возат 

по левата страна кога „сечат кривина“ или кога заобиколуваат возила од својата лента 

или некои други објекти на патот кои се наоѓаат во десната лента. Значи, возењето по 

левата страна го претставува движењето на возилата во лента по која се движат возила 

од спротивна насока. Ваквото движење е непрописно и често има за последица 

директен судир на две возила.   

е) недржење прописно растојание како предизвикувач на сообраќајни деликти 

 

Често сообраќајните незгоди се случуваат кога две (или повеќе) возила се 

движат во колона, па возачот од предното возило презема форсирано сопирање поради 

опасна ситуација. Обично возачот од задното возило го забележува таквото дејствие 

дури кога на првото возило ќе се вклучат „СТОП“ светлата. Разновидноста на типовите 

возила и ефикасноста на нивниот сопирачки систем влијае на должината на патот на 

сопирање
278

, при што е многу важно држењето на прописно растојание за да возачот на 

автомобилот кој се наоѓа во колона позади некој друг автомобил може во секој момент 

благовремено и безбедно да реагира, доколку возилото кое се наоѓа пред него нагло 

забави, запре или ја промени насоката на движење. Како последица на недржењето на 

прописно растојание се јавуваат сообраќајни незгоди во вид на т.н. централен налет 

(судир). 

 

 

                                                            
278 Пат на сопирање е пат кој возилото го поминува од моментот кога возачот ја воочува опасноста 

(поради која презема сопирање), па до моментот на сопирање. 
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5. Предлози за превенција на сообраќајните незгоди 

 Современиот живот бара сè поголема мобилност, така што сообраќајната 

моторизација станува неопходен елемент од денешниот живот. Ова нагло вклучување 

во ерата на зголемена моторизација не е проследено со соодветни подготовки во 

смисла на социјализација, зголемена сообраќајна култура и свест, како и соодветна 

инфраструктура. Во новиот сè побрз стил на живот се влегува со старите навики и 

морални обичаи, што неминовно доведува до социјални конфликти, а сообраќајната 

делинквенција е еден од примерите на тие конфликти.
279

 Во врска со тоа неопходен е 

еден сериозен проактивен пристап, т.е. примена на превентивни мерки со цел 

сообраќајната делинквенција во една општествена заедница да се намали на најмала 

можна мера. 

 Под превентивни мерки се подразбираат мерките на државните и другите 

органи насочени кон спречување на негативните општествени појави или забранети 

последици и на создавање услови за да не дојде до таквите појави и последици. Постои 

цела низа на превентивни мерки. Значајна улога имаат, пред сите, сообраќајно-

воспитните мерки и образованието на децата, младината и возрасните, здравствената 

селекција, обуката на возачите на моторни возила и возачкиот испит, контролата и 

регулирањето на јавниот сообраќај, средствата за јавно информирање, активностите на 

авто-мото сојузот и сојузот на возачи, техничката исправност на возилото, прописите 

од областа на безбедноста во сообраќајот, научно-истражувачката работа, изградбата и 

одржувањето на патната мрежа и т.н. 

 До многу сообраќајни незгоди не би ни дошло кога учесниците во сообраќајот 

би биле поодговорни. Во таа смисла, сообраќајното образование и воспитание 

претставуваат битен потсистем на  вкупниот систем на превенција на сообраќајната 

делинквенција. Имено, вложувањата во сообраќајното воспитание и образование на 

пешаците и идните возачи, како и создавањето на поквалитетна култура во сообраќајот 

би имале поповолно влијание од сите закони и казни. Низ сообраќајното воспитание и 

образование постепено би се остварило поквалитетно и поодговорно однесување на 

сите учесници во сообраќајот и формирање на поинакви мерила и вредности со кои не 

би доаѓало до неразумно и опасно возење. Имено, во сообраќајот учествува 

популацијата од своето раѓањето, па сè до најдлабока старост. Оттука и воспитно-

образовниот процес мора да започне од возраста кога се стекнуваат првите поими за 

околината, па сè до длабока старост. Во превенцијата на сообраќајните деликти би 

требало да се покрене системска едукација за сообраќајната култура како степенуван 

модел на усовршување од претшколска возраст до студентските времиња, па натаму. 

Најголема улога во процесот на воспитување и образование на малолетните учесници 

во сообраќајот имаат авто-школите и средствата за јавно информирање. Конечно, 

имајќи го предвид интензивниот развој на сообраќајот кај нас, а притоа и сегашниот 

степен на сообраќајно воспитание и образование на децата и посебно на младината, 

нужно се наметнува потребата од задолжително изучување на сообраќајното 

воспитание и образование во училиштата, а на правните факултети изучување на 

предмет сообраќајно право. На овој начин кај младата популација би се постигнал 

значително поголем ефект во формирањето на сообраќајна култура, сè со цел нивно 

безбедно вклучување во сообраќајните текови. Притоа, правосудните органи би добиле 

кадри со поседување на основи од сообраќајното право, што во пракса би ја олеснило 

нивната работа, а и евентуално понатамошно усовршување во оваа област. Со 

популацијата која после основното образование не продолжува со школување не би 

                                                            
279 Бошковиħ, М.: Ибид, стр. 169  
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требало да се застане, туку преку семинари, предавања, средствата за јавно 

информирање, посебно воведувањето на постојани тематски програми, да се пружи 

можност за понатамошно воспитание и образование од областа на безбедноста во 

јавниот сообраќај.  

 Некогаш управувањето со моторни возила се сметало за лесна работа. Денес 

управувањето со моторни возила станува сè потешко, и покрај големите резултати 

постигнати со прилагодувањето на возилата и патот кон возачот. Во денешно време, 

кога се произведуваат јаки и брзи моторни возила и кога тие стануваат достапни на 

големиот број на граѓани без оглед на сообраќајното воспитание и образование и 

здравствените и други неопходни услови, потребно е многу сериозно да се пристапи 

кон здравствена селекција, како мерка на општествената интервенција. 

 За потребите на здравствените прегледи на возачите кај нас се ангажираат цели 

тимови на лекари специјалисти. Покрај лекарите од општата пракса, тука редовно се 

наоѓаат офталмолози, неуропсихијатри и психолози, кои, секој од својот делокруг, 

врши преглед на кандидатите за возачи на моторни возила пред да излезат на полагање 

на возачки испит. Во случај на воочени недостатоци од здравствена природа, во 

издаденото лекарско уверение се констатираат одредени недостатоци и ограничувања 

на кандидатот и се одредува повторен преглед после положениот возачки испит, по 

истекот на одреден рок. Доколку при здравствениот преглед не се воочат никакви 

недостатоци од здравствена природа, повторниот преглед се врши дури во поодмината 

старосна доба. На ваквата наша практика може оправдано да и се замери, затоа што кај 

нас, главно, се пристапува кон полагање на возачки испит од 18-30 години од животот, 

а во тој случај се работи за најздравата популација, со време, здравствената состојба се 

менува. Неопходно би било да се воспостави потребна соработка на здравствените 

организации, инвалидските комисии, претпријатијата кои вработуваат возачи со 

органите за внатрешни работи, сè со цел селектирање на возачите чии психофизички 

способности не гарантираат безбедно управување со моторните возила. Оваа 

селектирана активност после положениот возачки испит е сосема оправдана. 

Основното внимание во системот на обука, како финален дел од подготовката, треба да 

се насочи спрема возачите на моторни возила со оглед на тоа што тие во сообраќајот 

управуваат со средствата кои се најголема опасност. Добар дел од денешните проблеми 

во сообраќајот се последица на недоволната подготовка и неквалитетно извршената 

обука на возачите. За превенција на сообраќајната делинвенција од голема важност се 

и содржините и квалитетот на она што системот на обука им го дава на идните возачи 

кои се подготвуваат за самостојно управување со моторните возила во сообраќајот. 

Ако низ обуката возачот стекне само информативни знаења за сообраќајните прописи, 

сообраќајните знаци и основните знаења за функцијата на возилото, тој нема да биде 

добар возач, туку само подобро информиран пешак кој е ставен зад управувачот на 

моторното возило, а тоа не е доволно за успешно учество во сообраќајот. 

 Наставните планови и програми за обуката за возачите на моторни возила треба 

да ги оспособат идните возачи за нивно безбедно учество во сообраќајот. Тие мора да 

бидат оспособени да можат да предвидат евентуални грешки на другите учесници во 

сообраќајот и да бидат во можност да избегнат несакани последици, т.е. да се грижат 

како за себе така и за другите учесници. 

 Важно е кај возачите да се развие свест за опасноста на моторното возило и 

неговото учество во сообраќајот, но исто така и смислата за социјална одговорност, 

самокритичност и сфаќање дека прописите не се нешто што му е наметнато, што го 

спречува, туку дека тоа е одраз на суштината со која му е гарантирано безбедно 

учество во сообраќајот. Задачата на субјектите во системот на обука, и тоа од самиот 

почеток на обуката, е кај идните возачи да создадат навики, сфаќања, вредности, 
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мислења и други социјални и етички квалитети, како и да развиваат реакција, будност 

и забележување, снаодливост и способност за брзо и адекватно реагирање, внимание, 

перцепција и останати својства кои му овозможуваат да им удоволи на сложените и 

современи барања на сообраќајот. Обуката за возачи на моторни возила, главно, се 

спроведува врз млади луѓе кои тогаш го исполниле старосниот услов за стекнување на 

возачка дозвола, или пак се нешто преку таа старосна граница. Многу е важно тие на 

време да ја сфатат опасноста која со себе ја носи неадекватното управување со 

моторното возило. Во врска со тоа, кај нив треба да се развие чувството на 

одговорност. Мора да им се укаже на причините, моралните, емоционалните, 

социјалните и материјалните последици од евентуалните сообраќајни незгоди 

настанати како последица на кршењето на сообраќајните прописи. Работата на авто-

школите и комисиите за полагање на возачки испит е многу значајна во 

оспособувањето на возачите, а со самото тоа и во превенцијата на сообраќајната 

делнквенција. Во пракса постои многу голем расчекор помеѓу авто-школите и 

комисиите за полагање на возачки испит. Обуката би требало да се врши 

попрофесионално, со цел да се постигнат подобри резултати. Имено, кандидатите во 

текот на обуката во авто-школите, главно, не ја преминуваат брзината од 60 км/ч, 

додека после стекнувањето на возачката дозвола, во реални услови, прибегнуваат кон 

возење со брзина од 100 или повеќе км/ч. Бидејќи не се обучени за возење при толкава 

брзина, сосема е логично дека таквите возачи се потенцијални сторители на 

сообраќајни незгоди. Исто така, во текот на обуката многу малку, речиси никакво 

внимание не се посветува на обуката на возачите за возење во услови на намалена 

видливост, по магла,  дожд, снег, мраз и сл., така што возачите и по стекнувањето со 

возачката дозвола не се подготвени и прв пат се соочуваат со вакви услови на возење. 

Врз основа на наведеното, на мислење сме дека авто-школите би требало максимално 

да ги подготват кандидатите за возење во реални услови. Тие мора да бидат обучени да 

возат во неадекватни услови, во услови на намалена видливост, да реагираат во опасни 

ситуации, да возат брзо а безбедно, да научат да го контролираат своето возило во 

секој момент и под какви и да било околности. Со соодветна обука, која мора да биде 

во сообразност со реалните услови кои владеат на патиштата, преку усвојување на 

знаења од областа на сообраќајните прописи во голема мерка се остварува 

превентивниот ефект на полето на спречувањето на сообраќајните деликти, а со самото 

тоа и намалување на сообраќајните незгоди.
280

    

 Со контролата и регулирањето на сообраќајот се врши превентивен надзор над 

придржувањето кон прописите и се настојува да се создаде подобра и побезбедна 

средина за сите учесници во сообраќајот. Контролата има за цел возачкото однесување 

да го задржи во одредени нормативно дозволени рамки. Со оглед дека контролата на 

сообраќајот се извршува на патот, таа во извесна мера мора да ги отстранува или 

ублажува негативните последици од вкупното општествено реагирање, посебно за 

некои мерки општествената интервенција во сообраќајот. Без оглед на тоа што станува 

збор за превентивни мерки, при непочитувањето на општествение норми од страна на 

лицата кои не ги почитуваат општествените норми и слободите и правата на другите, 

контролата на сообраќајот има и репресивни обележја. Тоа е причина што 

спроведувањето на овие мерки се доверува на државните органи, специјално опремени 

и оспособени, а воедно и прилагодени на современите услови на криминалитетот и 

сузбивање на сообраќајните деликти. Со развојот на сообраќајот, за потребите од 
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пошироко ангажирање и поради специфичностите на задачите во рамките на овие 

органи и служби се формираат специјални единици на сообраќајната полиција. 

 Контролата на сообраќајот е многу сложена мерка, пред сè поради деликатноста 

на овластувањата, деликатните и доста обилни ограничувања и забрани за учесниците 

во сообраќајот, деликатните санкции и сложените услови во кои се врши и може да 

влијае како на состојбата со безбедноста во сообраќајот, така и на личните добра на 

учесниците во сообраќајот. Освен тоа, контролата на сообраќајоте е и многу скапа 

мерка поради ангажирањето на голем број луѓе и скапата техника. Поради тоа, 

носителите на контролата имаат одговорни и сложени задачи со кои треба да ја 

остваруваат активноста во сложени услови. Контролата мора адекватно да го следи 

развојот, интензитетот и обемот на сообраќај, со цел воспоставување на соодветен 

однос помеѓу обемот на контрола, состојбата со безбедноста и фреквенцијата на 

сообраќајот. Освен тоа, контролата мора да биде селективна, временски и просторно 

насочена и ориентирана на оние појави кои на одредена делница на патот во одредено 

време претставуваат извори на опасност и доведуваат до блокирање на фреквенцијата 

на сообраќајот. 

 За да се обезбеди тоа, потребно е да се водат оперативни карти за секој патролен 

сектор и население во кои ќе се впишуваат сите незгоди со такви симболи и бои од кои 

ќе се види местото каде се случиле, последиците од тие незгоди и причините поради 

кои настанале, а потоа, врз основа на ова следење, односно резултатите од ова следење, 

се определуваат задачите на контролата. Многу е значајно и оптималното покривање 

на патиштата со патроли, а суштинско е прашањето за содржајно, временско и 

просторно насочување на контролата на суштинските проблеми од сообраќајната 

делинквенција заради постигнување на што подобри резултати. Патролата треба да го 

преземе она што, од аспект на безбедноста во сообраќајот, е најпотребно. Нејзината 

задача не смее да се сведе на откривање на прекршоци, туку, пред сè, на спречување на 

прекршоци, а со тоа и сообраќајни незгоди, на помагање на учесниците во сообраќајот, 

на воочување (евентуално отстранување) на опасноста на патот,  укажување на 

опасноста на надлежен орган или организација, пред да таа опасност почне за зема 

жртви. Со ваков однос спрема изворите на опасност во значителна мера се намалува 

можноста за настапување на прекршок или кривично дело против безбедноста во 

јавниот сообраќај, а со самото тоа и сообраќајните незгоди. Исто така, треба да се 

напомене дека присуството на сообраќајната полиција на патот има делотворен 

превентивен ефект затоа што пружа гаранција, повикува на ред и претставува опомена 

на сите оние кои не водат сметка за прописите. Распоредена на целиот сектор и на 

најопасните места, полицијата со своето присуство ја ублажува агресивноста, 

придонесува за намалување на бројот на грешките, ги поттикнува учесниците во 

сообраќајот на внимателност. Искуствата покажале дека самото присуство на зголемен 

број на патроли од сообраќајната полиција, посебно во критичните периоди и на 

критичните места, значајно влијае на редуцирање на бројот на сообраќајните незгоди. 

Присуството на патроли на сообраќајната полиција на патот остава кај возачите 

впечаток дека не се препуштени сами на себе и на милост и немилост во евентуални 

неприлики што може да се доживеат на патот. 

 За да овозможат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, патролите на 

сообраќајната полиција мора да ја следат состојбата на патот, да го проценат и да го 

преземат она што во конкретната ситуација е најпотребно. Забележувањата на 

недостатоците поврзани со патот, сигнализацијата, возилата и однесувањето на 

поедини категории учесници во сообраќајот може корисно да послужат и да најдат 

свое место во плановите за активностите на претпријатијата кои ги одржуваат 

патиштата, произведувачите на возила, претпријатијата кои вршат технички прегледи, 
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авто-школите, како и бројни други субјекти кои, на каков било начин, во поголема или 

помала мера, се занимаваат со работи на безбедноста во сообраќајот. 

 Со цел контролата да биде добро насочена и како мерка на превенција да даде 

соодветни ефекти, неопходно е старешинскиот кадар да им даде на полициските 

патроли конкретни задачи, да ја следи нивната работа и да ги анализира ефектите од 

таквата работа. Неопходно е да се следи и проучува и структурата на сообраќајот за 

секој патролен сектор во разни периоди од денот, учеството, видот, карактерот и бројот 

на сообраќајни деликти, нивните причини и последици, просторната и временската 

локација, степенот на опасност на патот и, врз основа на тоа, да се настојува да се 

предвидат критични периоди. Земајќи го предвид ваквото следење, потребно е да се 

изврши разместување на расположливите луѓе и техника, да се укаже на појавата на 

која посебно треба да се обрне внимание, помошта што треба да се пружа и мерките 

кои треба да се преземат заради остварување на оптимална дисциплина на учесниците 

во сообраќајот, интензитетоот на примена на репресивните мерки, како и да се 

определат други задачи во согласност со сообраќајните околности. Исто така, треба да 

се обезбеди координација на сообраќајните патроли и нивна поврзаност во единствен 

систем кој ќе биде способен брзо и ефикасно да реагира на секоја укажана потреба, со 

оглед дека и сообраќајот брзо се одвива. 

 Потребно е да се истакне дека ефектите кои ги дава контролата зависат и од 

техниките на нејзино вршење, методологијата на контролно-инспекциските акции и 

стандарди во полициската тактика на сообраќајните полицајци. Употребата на 

радарите, мерењето на процентот на алкохол во крвта и др. овозможува далеку 

поефикасна контрола. Меѓутоа, треба да се избегне да се поставуваат сообраќајни 

патроли на непрегледни места или непосредно позади кривина, односно непрегледен 

дел од патот. Овие патроли не може на време да се воочат, особено ако со возилото се 

управува нешто побрзо, а во истата насока е застаната колона, додека од спротивна 

насока се движат возилата. Во такви случаи речиси неизбежно доаѓа до сообраќајни 

незгоди. Често, поставувањето на патрола на непрегледно место се оправдува со 

факторот на изненадување или исклучување на можностите сомнителниот учесник во 

сообраќајот, по воочување на сообраќајната патрола, да го промени правецот на 

движење и да ја избегне контролата. Резултатите од работата на сообраќајната патрола 

не треба да се разгледуваат преку бројот на изречени мандатни казни и поднесени 

прекршочни пријави или барања за покренување на прекршочна постапка. Приоритет 

треба да се даде на превентивата, затоа што со укажување на одредени недостатоци 

или со давање на совети се постигнуваат многу подобри резултати отколку со 

изрекувањето на мандатни казни како репресивни мерки.
281

      

 Освен наведените активности, во рамките на контролата и регулирањето на 

сообраќајот може да се преземат уште некои мерки од превентивен карактер. Имено, се 

работи за активности од едукативно и пропагандно делување кои имаат за цел 

подигнување на сообраќајната култура и безбедноста во сообраќајот. На пример, во 

акцијата спроведена во месец август 2009 година во Република Србија од страна на 

Авто-мото сојузот на Република Србија во соработка со Управата на сообраќајната 

полиција при МВР на Р. Србија на учесниците во сообраќајот бесплатно им беа 

доделени 100 кациги. Покрај наведената кампања, тука е и цела низа акции од овој тип 

како што се: „Кога пијам не возам“, „Неисправни светлосни уреди“, „Возење со 

затворени очи“, „Биди внимателен“, „Брзината убива“ и сл. 

                                                            
281 Повеќе за тоа Кораħ, Х., Ивановиħ Р. А., Беговиħ, А.: Превенција криминалитета, Универзитет у 

Новом Пазару, Београд, 2010, стр. 86-87  
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 Покрај класичниот модел на контрола на сообраќајот, со цел успешна 

превенција на сообраќајните деликти, поголемо внимание мора да биде посветено на 

современите модели на контрола на сообраќајот, како што е воведувањето во 

секојдневната работа на сообраќајната полиција на возила без ознаки на полицијата, 

т.н. „пресретнувачи“. Се работи за возила со високи технички можности, опремени со 

посебна опрема за откривање и документирање на направени прекршоци и кривични 

дела во сообраќајот. Опремата што ја поседуваат овие возила овозможува 

документирање на направените прекршоци по пат на видео запис, кога возилото е во 

движење или кога мирува. На овој начин, т.е. со воведување на новиот модел на 

контрола на сообраќајот, возачите ќе бидат непрекинато изложени на контрола и 

можно откривање и санкционирање на нивното евентуално кршење на прописите во 

сообраќајот, без оглед на тоа во кое време и на кој пат се движатт. 

 Средствата за јавно информирање во сите средини, почнувајќи од билтените и 

други изданија во претпријатијата, преку дневните и периодичните весници, до 

посебни радио и ТВ емисии, имаат мошне важна улога во поглед на воспитното и 

превентивното влијание врз учесниците во сообраќајот. Статистичките показатели за 

бројот на сообраќајни незгоди и нивни последици, кои често се наведуваат во 

средствата за јавно информирање, како и приказ на случувањата со опис на 

настраданите, сигурно дека влијаат врз однесувањето на оние кои со таа информација 

се запознаваат. Средствата за јавно информирање може да имаат многу поголемо 

влијание ако во нив се говори за тоа што треба да се направи, како да се постапи за да 

бидат сообраќајните незгоди помали, да се укажува на оние кои совесно и доследно ги 

почитуваат безбедносно-теничките и другите услови, но и на оние кои не ги 

почитуваат сообраќајните прописи, сè до истакнување на стручни мислења на 

еминентни стручњаци од овие области. Секако дека воспитно-пропагандните акции 

мора да бидат содржајни, осмислени и прилагодени на различни старосни возрасти. 

Бројни се носителите на пропагандни активности во областа на безбедноста на 

сообраќајот. На подготовката и дистрибуцијата на пропагандниот материјал од овој 

вид, освен новинарите, би требало да работат и стручните служби од областа на 

безбедноста во сообраќајот, општествените и стручни организации, Авто-мото сојузот, 

Сојузот на возачи, Црвениот крст, НВО, авто-мото друштвата и авто-школите, 

друштвото за борба против алкохолизмот, органите за внатрешни работи и останатите 

субјекти. 

 Прописите за безбедност во сообраќајот на патиштата имаат исклучително 

значење за организацијата и остварувањето на превенцијата на сообраќајните деликти. 

Тие сами по себе и по својата содржина се насочени превенствено превентивно. Целта 

им е што попотполно да ги вообличат правилата на однесување на начин да се создадат 

услови за безбедно одвивање на сообраќајната дејност. Основните прописи со кои се 

регулира безбедноста на патниот сообраќај во Република Србија е Законот за основите 

на безбедност во сообраќајот на патиштата со одредени подзаконски акти. Освен овој 

закон, тука е и Кривичниот законик во кој се инкриминирани кривичните дела против 

сообраќајот. Истовремено, пред правосудните и другите државни органи кои 

учествуваат во спротивставувањето на негативните појави во оваа област, се наметнува 

обврската постојано да ги следат сите мерки кои се преземаат со цел постигнување на 

што поголем степен на безбедност на јавниот патен сообраќај. 

 На крајот, треба да се напомене дека од аспект на превентивното делување 

особено е важен секторот на работа на судот, обвинителството и другите органи кои 

учествуваат во кривичната и во прекршочната постапка. Овие органи се во ситуација 

да им достават на претпријатијата, општините и другите релевантни субјекти 

неопходни податоци, предлози и мислења за отстранување на причините, подобрување 
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на организацијата и другите неопходни решенија со цел превенција на сообраќајните 

деликти.    
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PREVENTION OF TRAFFIC DELINQUENCY 

Abstract 

 

The authors in the paper dealing with the issues of traffic Delinquency Prevention. In this 

connection, the authors point to the first term of the traffic characteristics andDelinquency, and 

then engage in consideration of accidents caused by the violation of traffic regulations.  

At the end of the paper, the authors offer practical suggestions for improving the activity in the field 

of traffic Delinquency Prevention 
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ПРОЦЕСОТ НА СОЗДАВАЊЕ ДЕФИНИЦИЈА НА ТРГОВИЈАТА  
СО ЛУЃЕ

*
 

 

Апстракт 

Дефинирањето на појавите отсекогаш било и е потребно пред сè заради 

добивањето општа слика за феноменот со кој се сретнуваме. Имајќи ја дефиницијата 

пред себе, секој без пречки би можел да ја разбере внатрешната, суштинска страна на 

појавата. 

Трговијата со луѓе претставува само мал дел од појавите за кои меѓународната 

заедница сè уште не е во можност да дојде до заеднички прифатлива дефиниција. 

Сепак, мора да се признае дека формирањето дефиниција претставува долг процес, 

процес во кој појавата мора да биде опфатена од различните теоретски пристапи и во 

кој таа треба да биде внесена во вредносниот општествен систем. 

Трудот се обидува да даде хронолошко објаснување на процесот преку кој е 

добиена денешната дефиниција на трговијата со луѓе содржана во Протоколот од 

Палермо. Преку него би добиле појасна претстава за должината и сложеноста на 

самиот процес, како и за сложеноста на самиот феномен. 

 

Клучни зборови: дефиниција, меѓународни документи, процес, термин, 

трговија со луѓе. 

 

1. Вовед 

 

Во однос на терминот трговија со луѓе, денес сè уште претставува предизвик 

формирањето дефиниција која во целост би ја опфатила појавата. Генерално, 

меѓународното тргување опфаќа незаконско, прикриено движење на луѓето преку 

националните граници, без разлика дали е тоа под закана или со согласност, без 

разлика на полот на лицата или на причината поради која се случува движењето. Во 

секој случај, терминот „тргување“ (trafficking), се користи од најразлични субјекти – 

владини органи, меѓународни организации, невладини организации – што доведува до 

палета од дејства, а тоа пак често доведува до забуна, па дури и до контрадикторно 

сфаќање на терминот.
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 Така, во обичниот говор, терминот „тргување“ (trafficking) и 

глаголот „тргува“ (to traffic) се однесуваат на незаконското движење заради 

комерцијални цели, слично на терминот „трговија со дрога“ (drug trafficking). Кога се 

користи за трговијата со луѓе, терминот опфаќа систем составен од човекови суштества 

држани под контрола заради профит.
283

 

Покрај напорите за пронаоѓање термин коj би го користеле сите земји, сепак 

некои формулации трговијата со луѓе ја опишуваат како купување и продавање луѓе, 

или опишуваат појава која е многу поблиска со криумчарењето кое се поврзува со 

минувањето граници. Така, на пример, англискиот термин „trafficking“, може 

неадекватно да ја опфати експлоатацијата. Во арапската фраза за трговија со луѓе „al-

                                                            
* Стручен труд 
282 Cherif Bassiouni, Addressing International Human Trafficking in Women and Children for Commercial 

Sexual Exploitation in the 21st Century, 10th Specialization Course in International Criminal Law – Human 

Trafficking for Commercial Sexual Exploitation, ISISC (2010), p.4. 
283 Ibid, p.8. 
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ittijaar b‟il-bashar“, зборот „al-ittijaar“ значи „комерција“ или „трговија“. Во рускиот 

термин „торговля людьми“, првиот збор „торговля“ исто така се однесува на 

„трговија“. Францускиот „le traite des personnes“, италијанскиот „trata di persone“ и 

шпанскиот „trata de personas“ опфаќаат преговори или трговски договори. Французите 

понекогаш дури и не го користат делот „le traite“ бидејќи се поврзува со „le traite des 

noirs“ од времето на Трансатлантската трговија со робови од Африка. Додека пак, во 

многу земји во кои шпанскиот е официјален јазик, терминот „la trata“ е поврзан со „la 

trata de blancas“ од периодот на трговијата со „бело робје“. Сепак, оваа фраза е 

поприфатена бидејќи „trafico de personas“ се однесува на криумчарењето мигранти, а во 

земјите од Латинска Америка „el trafico“ често се користи и како термин кој ја 

објаснува трговијата со дрога и оружје.  

Вака ограничените термини често се причина за појава на конфузија при 

создавањето на ефективно законодавство, кривичното гонење на сторителите на 

кривичното дело или при заштитата на жртвите на трговијата со луѓе.  

 

2. Краток преглед на историјата на ропството  

Тргнувајќи од зачетокот на човековото постоење, па сè до денешната т.н. 

современа цивилизација, кога станува збор за трговијата со луѓе, со сигурност би 

можеле да зборуваме за различни форми на ропството во различни временски периоди. 

Како и самиот феномен да го следел развојот на човековата цивилизација. 

Во минатото постоел однос на разликување врз основа на добиеното од 

природата. Според тој критериум било заклучено дека меѓу луѓето постојат разлики, на 

пример, машкиот во споредба со женскиот пол – едниот е посилен, другиот послаб; 

првиот управува, вториот е потчинет. Таквиот однос е нужен и кај сите луѓе; оние што 

се разликуваат онолку колку душата од телото и човекот од ѕверот се по природа 

робови. Зашто по природа е роб оној кој може да му припаѓа на друг и кој учествува во 

мислењето толку колку да разбере, но не и за да го има...И природата сака да ги 

направи различни телата на слободните луѓе и на робовите – на вториве, силни за 

нужната потреба, а на првите, исправени и неспособни за такви работи, но полезни за 

државнички живот
284

. Па, така, јасно е дека некои луѓе се раѓаат како слободни, додека 

други како робови, и за овие вторите состојбата на ропство е и добивка и правда
285

. 

Порано луѓето сметале дека имаат право на почитување на луѓето со пониско потекло, 

моќ, доблест, и воопшто, во поглед на сето она во што човек има голема надмоќ над 

другите.
286

 Бидејќи човековата природа е зла: тоа гарантира сила! Оние раси кои не 

можат да ја поднесат, се осудени на пропаст; оние кои ја чувствуваат како најголема 

благодет, се предодредени да бидат господари.
287

 

Во Стариот Рим, робовите биле третирани како приватна сопственост и најчесто 

биле користени како слуги, чувари, готвачи, секс-партнери или проститутки, како 

работници во најразлични дејности. Кон крајот на Римската Империја, како резултат на 

влијанието на христијанството, многу од робовите биле ослободени. 

Делото на Римската Империја продолжило во Византија каде што робовите биле 

во сопственост на своите господари, кои го имале правото на живот и смрт, и сè што би 

можело да му се случи на робот било одлука на господарот. 

                                                            
284 Аристотел, Политика, Слово, Скопје 2006, стр.14. 
285 Ибид, стр.15. 
286 Аристoтел, Реторика, Ѓурѓа, Скопје 2010, стр. 92. 
287 Фридрих Ниче, Волја за моќ, Ѓурѓа, Скопје 2008, стр. 12. 
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Ропството не било практика само за Европа, туку и за исламскиот свет чии земји 

биле меѓу првите кои почнале да тргуваат со робови од Африка, пред сè во периодот на 

Отоманската Империја.  

Иако робовите и трговијата со нив постоеле во текот на целиот среден век, 

сепак најголемата експанзија ја имале во текот на XV век. Шпанија е првата европска 

земја која ја дозволила трговијата со робови, но многу брзо потоа тоа го направиле и 

Португалија, Холандија, Франција и Велика Британија. Во 1672 година, кралот на 

Англија со документ на Кралската африканска компанија $ дозволил да продава 

робови, со што до крајот на тој век, ропството станало легална и посакувана гранка на 

трговијата воопшто.
288

 Тогаш почнува и периодот на Атлантската трговија со робови 

од Африка која траела 350 години.  

Крајот или подобро кажано, почетокот на крајот на ропството треба да се бара 

во идеите на Француската револуција, каде што inter alia за првпат се појавила идејата 

дека сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви. Но иако ова би требало да биде 

крунисувањето на победата на новата идеологија, сепак некои форми на ропството низ 

годините добија поинаков облик или, поинаку кажано, ропството продолжи да постои 

во некоја, нова мутирана форма.  

Токму поради горенаведените факти, клучот за успешно истражување и 

составување дефиниција би требало да се бара во тргнувањето од елементите на 

ропството и трговијата со робови кои претставуваа сопственост врз некого заради 

постојана експлоатација со употреба на насилство и закана, и забрана на нивните 

слободи и кршење на нивните права
289

.  

Трговијата со робови може да се дефинира како процес на набавување, 

регрутирање, засолнување, примање или пренесување на индивидуа, на најразлични 

начини, на кое било растојание, во услови на ропство или на експлоатација слична на 

ропство.
290

 

Ропството може да биде дефинирано како процес на присилна работа или други 

услуги од заробената индивидуа, на најразлични начини, вклучувајќи експлоатација на 

телото или на делови од телото.
291

 Ропството претставува однос меѓу две лица. Тоа е и 

социјален и економски однос. Сржта на ропството треба да се бара во контролата врз 

лицата, а не во сопственоста.
292

 Тоа е социјален и економски однос во кој лицата се 

контролирани преку насилство или закани со насилство, без материјална добивка и со 

економска експлоатација.
293

 

Ропството и трговијата со робови и претходеле на трговијата со луѓе, она што 

денес се случува е нивната „современа“ форма. Како резултат на тоа би се поставило 

прашањето зошто кога трговијата со луѓе е „современа“ форма на ропството и 

трговијата со робови, денес за неа се користи друг термин? 

 

 

 

 

                                                            
288 Mitchel P. Roth, Global Organized Crime, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2010, p.17. 
289 Tom Obokata, Trafficking of Human Beings from Human Rights Perspective, Leiden – Boston, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2006, p.9. 
290 Siddharth Kara, Sex trafficking: Inside the business of modern slavery, New York, Columbia University 

Press, 2009, p.5. 
291 Ibid. 
292 Kevin Bales, New Slavery, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2004), p.3. 
293 Ibid, p.4. 
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3. Кратка историја на дефинирањето на трговијата со луѓе до протоколот од  

ПАЛЕРМО  

 

Процесот на добивање термин кој целосно или сосема доволно би го објаснил 

современото ропство, го опфаќа речиси целиот XX век. Тој процес во однос на 

терминот може да биде поделен на три различни периоди.  

Процесот започнал во 1904 година со терминот трговија со „бело робје“, 

продолжил во 1921 година со терминот трговија со жени и деца, за во 1949 година 

процесот да навлезе во, условно кажано, ерата на терминот трговија со луѓе. 

Периодот на 90-тите години на XIX век и почетокот на XX век се обележани со 

кампањите против трговијата со „бело робје“ која, мора да се признае, во многу 

нешта се разликувала од ропството во трансатлантскиот период. Станувало збор за 

транспорт на жени и деца во бордели заради нивна сексуална експлоатација.  

Општоприфатено е сфаќањето според кое терминот „трговија со бело робје“ е 

назив за жени и девојки кои, заведени и со лажни ветувања за успех, просперитет и 

богатство, се одведуваат во други земји и се користат за проституција.
294

 

Притоа главен проблем биле киднапирањата на европските жени заради 

проституција во Јужна Америка, Африка или на „Ориентот“ од страна на незападните 

мажи или други „потчинети“.
295

  

Одговорот на меѓународната заедница на оваа, условно кажано, замена за 

„старото“ ропство, бил отелотворен во неколку меѓународни конвенции, донесени за 

негово спречување.  

На нивното донесување и прифаќање им претходеле конференциите во Париз во 

1899 и 1902 година, по што во 1904 година бил донесен Меѓународниот договор за 

сузбивање на трговијата со „бело робје“ (International Agreement for the Suppression of 

the White Slave Traffic)
296

. Овој меѓународен договор не ја дефинира трговијата со 

„бело робје“, туку се задржува на помагањето на нејзините жртви и нивната 

репатријација, т.е. се задржува единствено на мигрантската страна на трговијата со 

„бело робје“.  

Шест години подоцна, исто така во Париз, е донесена Меѓународната 

конвенција за сузбивање на трговијата со „бело робје“ (International Convention for the 

Suppression of the White Slave Traffic)
297

, која акцентот го ставила на 

криминализацијата на ова зло, па така, членот 1 вели дека лицето кое со цел да ги 

задоволи страстите на друго лице, набавува, мами или одведува, дури и со нејзина 

согласност, жена или малолетна девојка за неморални цели, ќе биде казнет, иако 

различни конститутивни делови на делото биле извршени во различни земји. Додека, 

членот 2 бара казна за секој кој заради задоволување на страстите на друго лице, со 

измама или со помош на насилство, закани, злоупотреба на власт или со некој друг 

метод на насилство, набавува, мами или одведува, дури и со нејзина согласност, жена 

или малолетна девојка за неморални цели, ќе биде казнет, иако различни 

конститутивни делови на делото биле извршени во различни земји
298

. Важно е да се 

                                                            
294 Љупчо Арнаудовски, Криминалитетот „Трговија со луѓе“ – проблеми во дефинирањето, Родова 

перспектива на трговијата со луѓе, 2004, 57. 
295 Џо Доезема, Распуштени жени или изгубени жени? Повторно појавување на митот за белото робје во 

современиот дискурс за трговијата со жени, Родова перспектива на трговијата со со луѓе, 2004, 214. 
296 Донесен на 18 мај 1904 година, а стапил на сила на 18 јули 1905 година, достапен на 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/whiteslavetraffic1904.html 
297 Донесена на 4 мај 1910 година, а стапила на сила на 5 јули 1920 година, достапна на 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/whiteslavetraffic1910.html 
298 Член 1 и 2 од Меѓународната конвенција за спречување на трговијата со „бело робје“, достапна на 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/whiteslavetraffic1910.html  

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/whiteslavetraffic1904.html
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/whiteslavetraffic1910.html
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напомене дека во 1948 година, двата меѓународни документи се подобрени со 

Протокол одобрен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Со 

помош на Протоколот, миграциониот аспект и криминализацијата биле склопени во 

едно. 

Од криминализацијата на делото во членовите 1 и 2 од Конвенцијата, слободно 

би можеле да заклучиме дека во тој период трговијата со „бело робје“ би можела да 

биде дефинирана како набавување, мамење или одведување, со помош на измама или 

со помош на насилство, закани, злоупотреба на власт или со некој друг метод на 

насилство, дури и со нејзина согласност, жена или малолетна девојка за неморални 

цели, со цел задоволување на  страстите на друго лице. 

Следниот чекор бил направен во 1921 година, во Женева, со донесувањето на 

Меѓународната конвенција за сузбивање на трговијата со жени и деца (International 

Convention for the Suppression of the Traffic of Women and Children)
299

. Всушност, таа е 

плод на тогаш одржаната Меѓународна конференција организирана од страна на 

Лигата на народите. Со оваа Конвенција, меѓународната заедница конечно признава 

дека жртви на трговијата со луѓе можат да бидат и лица од друга раса (значи веќе 

трговијата со луѓе не се именува како трговија со „бело робје“), но и дека жртви на 

трговијата со луѓе може да бидат и деца од машки пол. Единствено надвор од 

целокупната рамка останале само возрасните мажи, кои сè уште не биле признати како 

жртви на трговијата со луѓе. 

Слично на претходната, Меѓународната конвенција за ропството (International 

Slavery Convention)
300

 била првата Конвенција која го признала постоењето на 

модерните форми на ропството, вклучувајќи го тргувањето со луѓе заради сексуална 

експлоатација. Така, во неа ропството е дефинирано како „статус или состојба на лице 

врз кое се практикува која било или сите моќи кои го придружуваат правото на 

сопственост“
301

. 

Последна од Конвенциите која се задржува на терминот „трговија со жени и 

деца“ е Меѓународната конвенција за сузбивање на трговијата со жени во полна 

возраст (International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age)
302

 

во која големо внимание е обрнато на проширувањето на дефиницијата на поимот 

„трговец“ под кој се подразбираат „сите луѓе вклучени во процесот на трговијата со 

луѓе, вклучувајќи ги и лицата кои се обиделе да подготват, извршат или да водат 

надвор од земјата таков процес“.
303

 

Последниот од трите периоди на различни термини користени при 

дефинирањето на современото зло, започнал во 1949 година со донесувањето на 

Конвенцијата за сузбивање на трговијата со луѓе и експлоатација и проституција на 

други (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of 

the Prostitution of Others)
304

, Конвенција која е креација на Обединетите нации и која 

                                                            
299 Донесена на 30 септември 1921 година, а стапила на сила на 15 јуни 1922 година, достапна на  

http://www.vilp.de/Enpdf/e158.pdf  
300 Донесена на 25 октомври 1926 година, а стапила на сила на 9 март 1927 година, достапна на 

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/slavery.pdf  
301 Член 1 од Меѓународната конвенција за ропството, достапна на 

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/slavery.pdf  
302 Донесена на 11 октомври 1933 година, а стапила на сила на 24 октомври 1934 година, достапна на 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women-traffic.html  
303 Cherif Bassiouni, Addressing International Human Trafficking in Women and Children for Commercial 

Sexual Exploitation in the 21st Century, 10th Specialization Course in International Criminal Law – Human 

Trafficking for Commercial Sexual Exploitation, ISISC (2010), p.18. 
304 Донесена на 2 декември 1949 година, а стапила на сила на 25 јули 1951 година, достапна на 

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/trafficpersons.pdf   

http://www.vilp.de/Enpdf/e158.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/slavery.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/slavery.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women-traffic.html
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/trafficpersons.pdf
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претставува прв меѓународен документ од оваа област чии одредби се законски 

обврзувачки за потписничките. Сепак, важно е да се напомене дека ја ратификувале 

само 66 земји, пред сè заради обврската за криминализација на проституцијата, 

доколку биде ратификуван документот. Исто така, ова е првиот меѓународен документ 

кој дава дефиниција на трговијата со луѓе. Така, членот 1 вели дека „трговијата со луѓе 

опфаќа, а со тоа и се казнуваат лицата кои се занимаваат со (1) набавувањето, 

измамувањето или водењето надвор за проституирање на друго лице, дури и ако тоа 

лице се согласило; или (2) експлоатација на проституција на друго лице, дури и со 

согласност на тоа лице“.
305

 

По донесувањето на Конвенцијата во 1949 година, правниот простор на 

меѓународната заедница 51 година имал вакуум од обврзувачки документи, иако 

периодот бил исполнет со други активности поврзани со дефинирањето, спречувањето 

и превенцијата на трговијата со луѓе. Иако мора да се напомене дека настаните од 1993 

година полека воделе кон создавање на новиот меѓународен документ.  

Пред 1993 година, како доста важни меѓународни документи мора да бидат 

споменати Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жените 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW))
306

, која во членот 6 ја споменува заштитата на жените од трговија со луѓе и 

експлоатацијата на проституцијата.
307

 

Во 1993 година, во Виена, беше одржана Светската конференција за човековите 

права и за првпат, потпирајќи се врз случаи на трговија со жени процесуирани во 

неколку европски земји, е забележано дека постои кршење на човековите права. Затоа 

како еден од заклучоците на оваа Конференција е и фактот дека трговијата со луѓе е 

кршење на основните човекови права. Имено, во членот 38 од Виенската декларација 

јасно е кажано дека Светската конференција за човекови права „ја подвлекува 

потребата од работа насочена кон елиминација на насилството врз жените во 

јавниот и приватниот живот, елиминација на сите форми на сексуално 

вознемирување, експлоатација и трговија со жени, елиминација на половата 

разлика при спроведувањето на правдата и појавата на какви било конфликти кои 

можат да потекнат од правата на жените и штетните ефекти од одредени 

традиционални или обичајни практики, културни предрасуди и религиозен 

екстремизам. Светската конференција за човекови права го повикува Генералното 

собрание да усвои Нацрт-декларација за насилството врз жените и ги повикува 

земјите да се борат против насилството врз жените во согласност со одредбите на 

таа Декларација. Кршењата на човековите права на жените во состојби на 

вооружен конфликт се кршење на фундаменталните принципи на меѓународното 

право за човекови права и на меѓународното хуманитарно право. Сите кршења од овој 

вид, вклучувајќи ги пред сè убиството, силувањето, сексуалното ропство и 

присилната бременост, бараат ефектен одговор“
308

. 

Две години подоцна, во 1995 година, во Пекинг е одржана Светската 

конференција за жената, на која се презентирани случаи на трговија со луѓе заради 

                                                            
305 Член 1, Конвенција за спречување на трговијата со луѓе и на ескплоатацијата на проституцијата на 

други, достапна на http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/trafficpersons.pdf  
306 Донесена на 18 декември 1979 година, а стапила на сила на 3 септември 1981 година, откако била 

ратификува од страна на дваесет земји-потписнички, достапна на 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 
307 Земјите-потписнички ќе ги преземат сите потребни мерки за заштита на жените од трговија со луѓе и 

експлоатација на проституција (член 6 – CEDAW). 
308 Член 38, од Декларацијата на Светската конференција за човекови права одржана во Виена, од 14-25 

јуни, 1993 година, достапна на 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28symbol%29/a.conf.157.23.en 

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/trafficpersons.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28symbol%29/a.conf.157.23.en
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сексуална експлоатација, чии жртви биле жени од Колумбија и од балканските земји. 

Резултат е вклучувањето на трговијата со луѓе во одредбите на Декларацијата од 

Пекинг
309

 (два члена).  

Овие, но и многу други документи, јасно укажуваат на потребата поимот 

трговија со луѓе задолжително да биде сместен во контекст на човековите права 

бидејќи трговијата најчесто се смета за современ вид на ропство, односно за негација 

на фундаменталните човекови права, како што се: слободата на одлучување, слободата 

на движење и физичкиот интегритет на личноста.
310

 Таа е комплексно криминогено 

однесување кое директно навлегува во сферата на човековите права и слободи, што 

има сериозни импликации врз стабилноста, демократијата и владеењето на правото во 

национални и во регионални рамки.
311

  

 

4. Дефинирање на трговија со луѓе во протоколот од ПАЛЕРМО  

Во 1996 година, Обединетите нации извршиле анализа на состојбата со 

трговијата со луѓе во светот. Анализата била извршена со собирање податоци од 

државите, државните органи и невладини организации, пред сè за случаи на трговија со 

луѓе и за нејзините жртви.  

Периодот 1997 – 2000 година е обележан со најразлични активности поврзани 

со подготовката на текстот на Конвенцијата против транснационалниот организиран 

криминал (UN Convention against Transnational Organized Crime)
312

 и три дополнителни 

Протоколи
313

. Така, во 1998 година, на предлог на Комисијата (формирана во 1997 

година од страна на Генералното собрание на ООН), Генералното собрание на ООН 

формираше ad hoc комитет за елаборација на Конвенцијата и нејзините три 

дополнителни Протоколи. 

Потпишувањето на Протоколот од Палермо беше отворено од 12 до 15 

декември 2000 година во Палатата на правдата (Palazzi di Giustizia) во Палермо 

(Сицилија), Италија, а потоа до 12 декември 2002 година во седиштето на ООН во 

Њујорк, САД. 

Важноста на Протоколот за превенција, спречување и казнување на трговијата 

со луѓе, посебно со жени и деца (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, especially Women and Children)
314

 треба да се бара, пред сè, во давањето на една 

поопширна и сеопфатна дефиниција на трговијата со луѓе, но и во барањата за нејзино 

спречување и превенција, заштита на жртвите, како и во промовирањето поголема 

меѓународна соработка. 

Членот 3, став (a), трговијата со луѓе ја дефинира како „регрутирање, 

транспорт, трансфер, прифаќање или примање на лица со помош на употреба на 

уцена или сила или други начини и форми на насилство, измама, заблуда, или со помош 

на употреба на моќ или искористување на состојба на ранливост, или со давање или 

                                                            
309 Достапна на http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm  
310 Александар Штулхофер, За поимот и за некои аспекти на трговијата со жени и деца заради сексуална 

експлоатација, Родова перспектива на трговијата со луѓе, 2004, 156. 
311 Трпе Стојановски, Елементи за превенција и сузбивање на трговијата со луѓе, Родова перспектива на 

трговијата со луѓе, 2004, 112. 
312 Донесена 2000 година, а стапила на сила во 2003 година, достапна на 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/covention_%20traff_eng.pdf  
313 Протоколите требаше да се однесуваат на спречувањето на трговијата со жени и деца; спречувањето 

на илегалната трговија и транспорт на мигранти; и за спречување на илегалното производство и 

трговијата со огнено оружје, негови делови и компоненти и муниција. 
314 Во понатамошниот дел од текстот Протокол од Палермо. Донесен на 15 ноември 2000 година, стапил 

на сила на 25 декември 2003 година, достапен на http://www.uncjin.org/Documents/Conventions-

/dcatoc/final_documents_2/covention_%20traff_eng.pdf  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/covention_%20traff_eng.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/covention_%20traff_eng.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/covention_%20traff_eng.pdf
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земање на парични средства или бенефиции за да се постигне целта да се има 

контрола врз лицето, сè со цел лицето да се експлоатира. Експлоатацијата вклучува 

минимум експлоатација при проституција или каква било друга сексуална 

експлоатација, принудна работа или вршење на други услуги, ропство или сличен на 

него однос и трговија со човечки органи.“
315

 Всушност, ова е и дефиницијата 

прифатена во рамките на нашето истражување.  

Дефиницијата го прифаќа, но не го разработува фактот што овој криминалитет е 

повеќедимензионален, се остварува во поврзан процес низ повеќе фази, при што секоја 

фаза има или се остварува низ повеќе различни облици на криминални појави. Според 

тоа, овој криминалитет не се манифестира, не се остварува низ поединечен криминален 

чин, туку низ многубројни криминални дејства кои се самостојни или се надоврзуваат 

едно на друго низ различните фази, кои и самостојно и заедно се криминална 

активност составена од повеќе различни криминални дејства.
316

 

Ставот (b) од истиот член се однесува на волјата на жртвата на трговијата со 

луѓе и вели дека таа волја е ирелевантна за постоењето на делото. 

Доколку внимателно ја погледаме дефиницијата на трговијата со луѓе, содржана 

во Протоколот од Палермо, ќе забележиме дека според неа процесот на трговија со 

луѓе се состои од три клучни елементи:
317

  

 Палета од најразлични активности (дејства) за движење на жртвите 

(регрутирање, транспорт, трансфер, прифаќање или примање на личности); 

 Опис на најразличните механизми (средства) за заплашување на жртвите 

(употреба на уцена или сила или други начини и форми на насилство, измама, заблуда, 

или употреба на моќ или искористување на состојба на ранливост, или давање или 

земање на парични средства или бенефиции); и 

 Употреба на првите две заради исполнување на конечната цел – 

експлоатација (проституција или каква било друга форма на сексуална експлоатација, 

принудна работа или вршење на други услуги, ропство или сличен на него однос и 

трговија со човечки органи). 

Дефиницијата во делот кој се однесува на експлоатацијата содржи некои 

специфични форми на експлоатација, но сепак важно е да се напомене дека листата не 

е исцрпена и дека секогаш постои можност да биде дополнета.
318

 Но мора да се 

признае дека дефиницијата содржи доволно елементи за да се бори против некоја нова 

форма на експлоатација на која би $ претходеле еден од двата претходни елементи (кај 

малолетни лица доволен е само еден).
319

 Исто така, сите споменати видови на 

експлоатација не се дефинирани, но тоа и не е потребно бидејќи нивните дефиниции се 

содржани во рамките на други меѓународни документи.  

Ниту термините „проституција“ и „каква било друга форма на сексуална 

експлоатација“ не се дефинирани. Причината за недефинирањето на терминот  

„проституција“ треба да се бара во постоењето на двете различни теоретски струи 

                                                            
315 Член 1, Протоколот за превенција, спречување и казнување на трговијата со луѓе, посебно со жени и 

деца, достапен на  http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2-

/covention_%20traff_eng.pdf  
316 Љупчо Арнаудовски, Криминалитетот „Трговија со луѓе“ – проблеми во дефинирањето, Родова 

перспектива на трговијата со луѓе, 2004, 61. 
317 Cherif Bassiouni, Addressing International Human Trafficking in Women and Children for Commercial 

Sexual Exploitation in the 21st Century, 10th Specialization Course in International Criminal Law – Human 

Trafficking for Commercial Sexual Exploitation, ISISC (2010), p.5. 
318 Silvia Scarpa, Trafficking in human beings: Modern slavery, New York: Oxford University Press, 2008, p.5. 
319 UNODC. Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime and The Protocols thereto (New York: United Nations, 2004), p.269 [p.33] – Legislative 

Guide, available at http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/covention_%20traff_eng.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/covention_%20traff_eng.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html
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оформени од неколку женски организации: радикален феминизам и феминизмот на 

сексуалната работа.
320

  

Радикалниот феминизам смета дека проституцијата е насилство врз жените, 

односно дека таа ги виктимизира сите жени, го оправдува продавањето сексуални 

услуги и дека жените, т.е. нивното постоење, единствено ги сведува на секс. За разлика 

од радикалниот феминизам, втората струја смета дека постојат два вида проституција – 

принудна проституција и доброволна проституција. Според неа, принудната 

проституција и трговијата со луѓе се манифестации на насилство врз жените, тие се 

повреди на правото на самоопределување на возрасните лица.
321

 Но согласноста е 

категорија или на маргинална или на непостојна сигурност, па затоа тоа е само привид 

на слободен избор. Теоретски, присилата/принудата може да биде присутна само при 

„влегувањето“ или само при „излегувањето“ или и во едниот и во другиот случај. 

Првата можност е, најверојатно, само теоретска, останува прашањето дали ситуацијата 

во која присилата/принудата која е врзана за „излегувањето“, навистина е дел од 

процесот на трговијата со луѓе. Потврдниот одговор би ја изедначил трговијата со луѓе 

заради сексуална експлоатација со присилната проституција, која судејќи по тежината 

на санкциите, во моментов се смета за помало општествено зло од другиот феномен.
322

 

Ставот (c), од членот 3 од Протоколот се однесува на трговијата со деца и вели 

дека „регрутирањето, превезувањето, преносот, засолнувањето или прифаќањето на 

дете заради експлоатација ќе се смета за трговија со луѓе дури и кога не е вклучена 

употреба на некој од начините определени во ставот (а)“
323

.  Последниот став (d) се 

однесува на поимот „дете“ кој ги опфаќа сите лица на возраст под 18 години. 

Современата дефиниција содржана во Протоколот од Палермо има неколку 

позитивни аспекти кои ја отсликуваат реалноста на современата трговија со луѓе. Пред 

сé, оваа дефиниција ги признава сите облици на трговијата со луѓе и не ја ограничува 

само на сексуалната експлоатација. Акцентот го става и на другите видови 

експлоатација, како што се: присилната работа, ропството, служењето и ропската 

положба, кои како такви се дефинирани во меѓународното право. Понатаму, таа не се 

фокусира исклучиво само на жени и девојки, туку признава дека сите луѓе можат да 

бидат жртви на трговијата со луѓе. Како трето, таа не бара жртвите да преминуваат 

меѓународно признати граници, земајќи предвид дека со луѓето може да се тргува и во 

рамките на една држава, од еден во друг регион. Исто така, во дефиницијата, 

Протоколот предвидува еден вид на дисторзија на слободната волја на жртвите, на 

пример, со употреба на сила, измама или злоупотреба на сила, при што се зема предвид 

способноста на полнолетните лица да донесат сопствени одлуки за нивниот живот, 

особено за изборот на работното место и миграцијата.
324

 

Во однос на транснационалноста на трговијата со луѓе, Конвенцијата на ООН 

против транснационалниот организиран криминал се однесува само на кривичните 

дела со т.н. транснационална природа, чие извршување вклучува учество на 

организирана криминална група. Така, за да биде применет Протоколот од Палермо, 

кој се однесува на трговијата со луѓе, е потребно да бидат исполнети претходно 

                                                            
320 Silvia Scarpa, Trafficking in human beings: Modern slavery, New York: Oxford University Press, 2008, p.6. 
321 Џо Доезема, Распуштени жени или изгубени жени? Повторно појавување на митот за белото робје во 

современиот дискурс за трговијата со жени, Родова перспектива на трговијата со луѓе, 2004, 229. 
322 Александар Штулхофер, За поимот и за некои аспекти на трговијата со жени и деца заради сексуална 

експлоатација, Родова перспектива на трговијата со луѓе, 2004, 159. 
323 Член 3, Протоколот за превенција, спречување и казнување на трговијата со луѓе, посебно со жени и 

деца, достапен на 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/covention_%20traff_eng.pdf 
324 Организација за безбедност и соработка во Европа, Прирачник за ревизија на законските регулативи 

против трговијата со луѓе (со посебен осврт на Југоисточна Европа), Скопје, ОБСЕ, 2001, стр.50-51. 
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наведените два елементи. Но транснационалноста на трговијата не треба да се бара 

само во преминувањето на државни граници од страна на жртвата бидејќи според 

членот 3, став 2 од Конвенцијата, кривичното дело е транснационално доколку е 

сторено: 

1) во повеќе од една држава; 

2) во една држава, но главниот дел од неговото подготвување, планирање, текот 

и контрола се случиле во друга држава; 

3) во една држава, но вклучува организирана група криминалци која врши 

криминални активности во повеќе од една држава; или 

4) во една држава, но последиците се во друга држава.
325

 

Како и да е, мора да се забележи дека и покрај постоењето на дефиниција 

прифатена од голем број земји, сè уште не постои унифицирана дефиниција која би ја 

користела целокупната меѓународна заедница. 
 

5. Наместо заклучок 

По донесувањето на Протоколот од Палермо и прифаќањето на дефиницијата на 

трговијата со луѓе од страна на голем број земји, останатите меѓународни документи 

кои се однесуваат на оваа проблематика продолжија да ја користат истата дефиниција 

при објаснувањето на значењето на феноменот. 

Во Конвенцијата на Советот на Европа за акција против трговијата со луѓе 

(Convention on Action against Trafficking in Human Beings)
326

 доминираат одредби кои 

се однесуваат на жртвите на трговијата со луѓе. Токму заради тоа, слободно може да се 

каже дека станува збор за своевидна Повелба за правата на жртвите на трговијата со 

луѓе.
327

 Во рамките на Конвенцијата, трговијата со луѓе е окарактеризирана како 

повреда на човековите права и задирање во достоинството и интегритетот на 

човековото суштество, укажувајќи на можноста таа да доведе до ропска состојба на 

жртвата на трговијата (како екстремна последица во однос на положбата на 

жртвата).
328

 Трговијата со луѓе во овој меѓународен документ е дефинирана преку 

преземање на нејзината дефиниција од Протоколот од Палермо. Сепак, тука е битно да 

се напомене дека за прв пат е дадена дефиниција за жртвата на трговијата со луѓе, која 

е дефинирана како секое физичко лице кое станало предмет на трговија со луѓе, во 

смисла на дефиницијата од членот 4, став а.
329

 

Европската Унија по донесувањето на Протоколот од Палермо, донесе неколку 

одлуки со кои јасно стави акцент врз потребата од превенција и репресија на трговијата 

со луѓе. Во 2002 година, од Советот на Европската Унија беше донесена Рамковна 

одлука за борба против трговијата со луѓе (Council Framework Decision of 19 July 2002 

on combating trafficking in human beings)
330

, а во 2008 година Рамковна одлука за борба 

против организираниот криминал (Council Framework Decision on the fight against 

organized crime)
331

.  

                                                            
325 Член 3, став 2, од Конвенцијата на ООН против транснационалниот организиран криминал, достапна 

на http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/covention_%20traff_eng.pdf 
326 Достапна на http://www.coe.int/trafficking 
327 Оливер Бачановиќ, Правата, заштитата и помошта на жртвите во Конвенцијата на Советот на Европа 

за акција против трговијата со луѓе, Годишник на Полициската академија, 2007, 68. 
328 Ibid, стр.69. 
329 Член 4, став а, од Конвенцијата на Советот на Европа за акција против трговијата со луѓе. 
330Донесена на 19 јули 2002 година, достапна на http://english.bnrm.nl/Images/EU%20Council-
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man%20beings_tcm64-83547.pdf 
331 Достапна на http://eurocrim.jura.uni-tuebingen.de/cms/en/doc/1039.pdf 
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Според Одлуката од 2002 година, трговијата со луѓе опфаќа сериозни 

прекршувања на основните човекови права и на човековото достоинство и вклучува 

сурови активности, како што се: злоупотребата и измамата на ранливи лица, како и 

употребата на насилство, закани, должничко ропство и заплашување.
332

 

Соединетите Американски Држави во Актот за заштита на жртвите на трговија 

со луѓе и насилство (Victims of Trafficking and Violence Protection Act)
333

 од 2000 

година, и Актот за заштита на жртвите на трговијата со луѓе (Trafficking Victims 

Protection Reauthorization Act)
334

 од 2005 година, ги дефинираат потешките форми на 

трговијата со луѓе, како и трговијата со луѓе за сексуална експлоатација.  

Под потешки форми на трговија со луѓе
335

 се подразбираат: 

(А) Трговија со луѓе заради сексуална експлоатација во која комерцијалниот 

сексуален акт е извршен со примена на сила, измама или закана, или кога лицето кое 

учествува во сексуалниот акт сé уште не наполнило 18 години возраст; или 

(Б) Регрутирањето, трансферот, транспортот, прифаќањето или задржувањето 

на лице заради работа или услуги, преку примена на сила, измама или закана, со цел 

негово користење заради присилно слугување, должничко ропство, кметство или 

робување. 

Додека, под трговија со луѓе заради сексуална експлоатација се подразбира 

регрутирањето, трансферот, транспортот, прифаќањето или задржувањето на лице 

заради комерцијален сексуален акт.
336

 

На крајот, битно е да се спомене дека САД при потпишувањето на Протоколот 

постави резерви во однос на членот 15, став 1 и став 2, како и на правото да исполнува 

обврски кои произлегуваат од Протоколот само во случаи кога се однесуваат на 

однесување кое е пропишано и во федералното и во државното право.  
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ABSTRACT 

 

Defining appearances from always has been and is necessary for making a general 

picture of the phenomenon that we encounter. Having a definition, without obstacles we 

could understand the internal, essential part of the phenomenon. 

Trafficking in Human Beings is only a small part of the appearances for which the 

international community still hasn‟t got a mutually acceptable definition. We must admit that 

forming a definition is a long process, process in which the appearance must be explained 

from different theoretical approaches and brought into the social value system. 

The paper tries to give a chronological explanation of the process through which was 

created today‟s Trafficking in Human Beings definition contained in the Palermo Protocol. 

Through it we should receive a clearer picture of the process length and phenomenon‟s 

complexity.  
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Проф. Д-р Цане Мојаноски 

Факултет за безбедност - Скопје                                             УДК: 351.74.077.3 (497 - 7) 

 

 

НАЧЕЛАТА НА ОТЧЕТНОСТ И ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА 

ПОЛИЦИЈАТА
*
 

        

Апстракт 

 Во трудот се обработуваат  начелата на отчетност и јавност во работата на 

полицијата. Во таа насока се актуелизираат начелата на надзор, отчетност и јавност 

како значајни претпоставки за јакнењето на демократските капацитети на општеството 

и на полицијата како специфична организација која располага со овластувања и 

инструменти за примена на сила. Во трудот се прави приказ и на истражувачки 

резултати за ставовите на граѓаните за работата на полицијата во 2011 година.  Така, во 

врска со ставот дека „улогата на медиумите е значајна во подобрување на односите 

меѓу полицијата и јавноста“, од 1460 испитаници, 1458 одговориле на прашањето. Од 

нив 223 или 15,3% воопшто не се согласуваат или не се согласуваат, 360 или 24,7%  не 

можат да оценат и 875 или 60,0% потполно се согласуваат или се согласуваат со 

таквото тврдење. Слични се и тврдењата за односот меѓу полицијата и медиумите. 

Имено, 410 или 28,1% воопшто не се согласуваат или не се согласуваат, 531 или 36,4% 

немаат став, односно не можат да оценат и 418 или 35,5% се согласуваат или потполно 

се согласуваат. 

 

  Клучни зборови: полиција, јавност, отчетност, надзор, одговорност, 

Јавноста во одлучувањето при работата на институциите и на јавноста се 

специфики на општествениот и на политичкиот живот воопшто. Тие се минимални 

услови за учество на луѓето во јавноиот живот на заедницата. Тајниот и таинствениот 

живот и не е живот, a со тоа не е ниту сцена на колективна акција и конфронтација на 

мислењата. Јавноста е основен облик на општествениот живот, бидејќи без неа нема 

слободно изразување на мислењата и интересите на луѓето, на демократските односи и 

контролата, нема услов за политика и за граѓански статус на човекот
337

. Затворениот, 

таинствен и диригиран живот всушност е облик на вегетирање и недоволно 

признавање на постоењето на „друг живот". Toj друг живот има разни видови, a во 

заостанатите средини се изразува преку разни „шепотења" и прераскажувања, 

оговарања, преувеличувања, инсинуирања и предизвикување недоверба со 

дошепнувања и „прислушувања". Такви облици на „живот" ја следат секоја политика 

до денес и тие претставуваат пречка за остварување на демократските политички 

процеси. 

Современото општество не може воопшто да се воспостави како политичко, ако 

не ги создава овие услови за развојот на јавноста, надзорот и отчетноста. Постојат два 

правци на остварување на јавниот и политичкиот живот. Едниот е релативно слободен 

и демократски и влијае да се создаваат услови за нив. Toj не се пропишува, туку се 

создава во општите услови на личната слобода, здружување, јавност, борба и граѓанско 

добродетелство. Вториот е автократски и бирократски. Во него политичкиот и јавниот 

живот не се создава, туку се фабрикува. Неговите карактеристики се фиктивен јавен 

                                                            
* Изворен научен труд 
337 Дејвид Хелд: Модели на демократијата, Академски печат, Скопје, 2008, стр.307-324; 
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живот наместо самостоен; манипулирање со „народот“ со готови и префабрикувани 

идеали и манифестациони собири, пропагандни овации и инсценирани акции; 

сведување на односите меѓу граѓанинот и политиката на диригиран механизам на 

пропаганда и агитација; ограничување на политичкиот интерес и на самоизразувањето 

на групите и на граѓаните на дозволена и контролирана сфера што ja обезбедува и ја 

регулира власта; претворање на граѓанинот во пасивен објект на таа манипулација која 

се раздвижува само под нејзино влијание
338

. Под влијание на власта или на 

поединечните економски интереси, општеството станува разголено општество. Ова е 

негативен облик на поширокото политичко општество и на јавноста. 

 

1. Отчетност и контрола 

  

Доброволната согласнот на граѓаните полицијата да применува монопол на сила 

за да одржи контролата во општеството, притоа почитувајќи ги нивните граѓански, 

политички и економски слободи е една од спецификите на  модерната полициска 

служба. Таквата грижа е обезбедена со можноста тие да бидат проверувани и 

контролирани од страна на јавноста, особено преку јакнењето на начелото на 

отчетност.
339

  Тоа постанува материјална сила само тогаш кога се развиваат „ефикасни 

мерки за да се обезбеди интегритетот и соодветното извршување на работа на 

полициските службеници"
340

. За тоа особено придонесуваат и меѓународните договори. 

Таков е оној одржан во Копенхаген во 1990 година, кога државите членки на ОБСЕ се 

обврзаа дека полицијата мора да биде под надзор на цивилните органи и ним да им 

дава отчет
341

. 

 

2. Надзорни институции 

Термините контрола и надзор може да се сметаат за синоними и означуваат 

следење, проверка и оценка на дејноста, актите и однесувањето, со цел да се обезеди 

нивна целосна материјална и формална законитост. Субјектот што го остварува 

надзорот може да биде активен и пасивен. Активен е субјектот кој го врши и 

спроведува надзорот, најчесто од позиција на власт, додека пасивен субјектот е оној 

врз кој се врши оценка на законитоста на работата, актите и дејствувањето. Значи, 

надзорот е во тесна врска со законитоста. Таа, пак, е општа обврска за сите и за секого 

при донесувањето на правни акти и преземањето на материјални дејствија да се 

придржуваат кон законите и прописите засновани на закон.  

Што подразбира отчетноста? Тоа значи дека полициската работа, вкупното и 

поединечното однесување на органите, службите и организациите и поедиците, на 

секој полициски службеник, па сè до стратегиите за полициски операции, процедурите 

за назначување или раководењето со буџетот - се надгледувани од страна на разни 

надзорни институции. Отчетноста е поврзана со поднесувањето на извештај за 

                                                            
338 Јован Ѓорѓевиќ: Политички систем; ЗУС, Скопје, 1981, стр. 1029-1035; 
339 Josip Tulezi: Policija i javnost; MUPH, Zagreb, 2000, стр. 15-32;Кодекс на ООН за однесување на 

овластени службени лица, точка 11, 107 и 117; 
340 Јürgen Хabermas – strukturna promjena javnosti;boo.mi2.hr/~domes/fx/sis_pol_znan/habermas.rtf 

[преземено на: 9.04.2010] Karin Peruško: Odnosi s javnošću - Medijske kampanje;-

www.skriptologija.com/files/skripte/odnosi_s_javnoscu.doc [преземено на 7.02.2010] Совет на Европа, 

Европски кодекс на полициска етика, точка 20. Види исто така Совет на Европа, Декларација за 

полицијата Дел, Б, точка 4; 
341 Види исто така КБСЕ, Копенхагенски документ,  Чл. 5и 6. 

http://www.skriptologija.com/files/skripte/odnosi_s_javnoscu.doc
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остварените активности и со способноста да се понесе одговорност за неостварувањето 

на задачите определни со актот. Таа се јавува како механизам кој обезбедува 

доследност, навременост, стручнот, компетентност и конзистентност во извршувањето 

на поставените (или делегираните) задачи и одговорности. Отчетноста е специфика за 

сите органи и тела во кои, врз осноава на закон или на друг акт, има пренесување на 

одговорноста. 

Надзорните институции најчесто ги сочинуваат извршните тела (политичка и 

финансиска контрола и хоризонталниот надзор од страна на надлежните владините 

тела), законодавните тела (пратеници, анкетни или други истражни парламентарни 

комисии), судските органи
342

, разните комисии за поплаки и жалби, органите за 

разгледување на тужби поднесени од граѓаните, како и за заштита на човековите права, 

како и народниот правобранител. Секоја од овие институции за надзор има различна 

функција. Парламентот се грижи за надзорот, пред сè преку донесувањето на закони, 

можноста да расправа по општи прашања од областа на безбедноста, јавниот ред и 

мир, извештајот за работата на извршните и управните органи и тела, по информации 

за определени настани и, секако, со определувањето на буџетот. Парламентот може, 

исто така, да формира анкетни или други истражни комисии заради истражување на 

некои настани со скандалозен карактер. Судството има задача да го следи користењето 

на специјалните овластувања (заедно со судењето на прекршоците). Извршната власт, 

пак, ја контролира полицијата на тој начин што дава насоки, задачи, приоритети и 

ресурси за остварување на надзорот. Во нејзина надлежност е именувањето на 

раководители на службите, секторите, или кај нас,  Бирото за јавна безбедност.  

Посебен индикатор за степенот на отвореност на работата на полицијата е 

нејзината подготвеност да соработува со облиците на надворешна контрола (проверки, 

инспекции и сл.). Повеќето од граѓанските надзорни институции се занимаваат со 

поплаките против полицијата. Сепак, степенот на нивното вклучување во 

разгледувањето на поплаките значително се разликува. Додека некои надзорни 

организации се одговорни за примање и истражување на поплаките во случаи на 

сериозно пречекорување на овластувањата или кога се чини дека има недоследности во 

внатрешната контрола, останатите организации се ограничени само на набљудување и 

разгледување на истрагите спроведени од самите овластени служби. Слично на ова, 

додека некои тела немаат влијание врз казната за пречекорување на овластувањата, 

некои други можат да дадат препораки за дисциплински мерки, па дури имаат и 

овластување да наметнат санкции
343

. 

Посебен, но особено дисперзиран облик на надзор се облиците на граѓанската 

самоиницијатива и нивните здруженија, како дел од societas civilis, особено т.н. тинк-

тенкови (think-tank). Нив обично ги  сочинуваат група интелектуалци кои редовно се 

среќаваат и дискутираат, ги анализираат важните прашања од определена област во 

која се стручни), како и преку организирање на мирни собири и друг облик на 

изразување на став од страна на граѓанската самоиницијатива. Особен е придонесот на 

граѓанските самоиницијативи органзирани во здруженија кои, преку јавни дебати, 

презентација на истражувачки резултати и постојано држење како отворени прашања 

за функционирањето на полициската организација предлагаат алтернативи, можни 

решенија, или се во функција на разоткривање на скандали и кризи или ги 

оспособуваат граѓаните и заедно со нив вложуваат поплаки во врска со постапувањето 

на полицијата. Невладините организации, медиумите, тинк-тенковите и 

истражувачките институти го следат воспоставувањето и функционирањето на 

                                                            
342 Совет на Европа, Европски кодекс, точка 60 и 62. 
343 Кешетовић, Желимир: Односи полиције са јавношћу, ВШУП, Београд, 2000; стр. 146-150; 

Mladen Mirosavljević; Odnosi s javnošću,Fridrih Ebert, Banja Luka, 2008;стр. 121-125; 
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полициските, безбедносните и други служби и, врз основа на јавни извори, 

покренуваат прашања, организираат дебати или користат други демократски средства. 

Поединечно, граѓаните можат да барат заштита и преку посебни трибунали, народниот 

правобранител, комесари, генерални инспектори, како и преку домашни и меѓународни 

судови, како што е Европскиот суд за човековите права
344

. 

Успешното остварување на демократската контрола и јакнење на начелото на 

отчетност и јавност во работата на полицијата е образец на доминантната политичка 

култура. Тоа најчесто е поврзано со општиот културен образец и определеното 

однесување што оди подалеку од законите и другите правни норми. Сепак, законите 

треба да дадат една рамка што поттикнува култура на отвореност и почит кон 

човековите права.  

И на крајот, не помалку значајно за остварувањето на надзорот е улогата на 

медиумите. Тие се моќно средство при информирањето на јавноста во врска со 

работата на полицијата. 

 

3. Партнерство меѓу полицијата и граѓаните како облик на отчетност 

 

Главна одлика на современото полициско работење е идејата дека полицијата и 

граѓаните работат на остварувањето на заеднички цели - безбедна заедница и сигурен 

живот на граѓаните. За да ги афирмира своите успеси и за да ја зајакне довербата меѓу 

граѓаните, полицијата треба постојано да работи на тоа јавноста да ги одобрува 

нејзините постапки. Како предуслов за добивање на поддршка од јавноста е јавност во 

полициското работење и негувањето на комуникацијата и заемното разбирање меѓу 

полицијата и граѓаните
345

.   

За тоа каква е перцепцијата на граѓаните за полицијата ќе ги претставиме 

резултатите од анкетното истражување спроведено на Факултетот за безбедност во 

Скопје во периодот помеѓу 8 и 17 јануари 2011 година
346

. На ставот „Полицијата е 

гаранција за безбедност на граѓаните во секојдневниот живот“  одоговорите се 

дистрибуираат на следниот начин (Види Табела бр.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
344 Цане Мојаноски: Основи на општественото уредување, 2-ри Август С“, Скопје, 2002, стр 280; 
345 Види Совет на Европа, Европски кодекс на полициска етика, т. 18 и 62. 
346 Истражувањето се спроведува четврта година по ред и е дел од проектот за изработка на 

лонгитудинална студија на тема „Мислењето на граѓаните на Република Македонија за работата на 

полицијата“. Истражувањето се спроведува на подрачјето на целата држава, по системот на непосреден 

контакт ипитувач - испитаник и според методот на случаен избор, во рамките на јадрата што се 

конструираат во секоја општина. 
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Табела бр.1  Полицијата е гаранција за безбедност на граѓаните во секојдневниот 

живот 

 f % точен % кумулативно 

 воопшто не се 

согласувам 
69 4,7 4,7 4,7 

не се согласувам 179 12,3 12,3 17,0 

не можам да оценам 247 16,9 17,0 34,0 

се согласувам 585 40,1 40,2 74,1 

потполно се согласувам 377 25,8 25,9 100,0 

Вкупно одговорени 1457 99,8 100,0  

 Без одговор 3 ,2   

Вкупно 1460 100,0   

 

Извор: Мислењето на граѓаните на Република Македонија за полицијата во 2011 

година 

 

Понудената дистрибуција укажува дека 17,00 % од испитаниците имаат 

негативен став кон таквото тврдење, 34,0%  не можат да оценат, или не сакаат да го 

соопштат своето мислење и 59,0% имаат позитивен став. Овој истражувачки резултат 

упатува дека општата перцепција на граѓаните кон полицијата е позитивна. Тој може 

да е индикатор за општите напори за стабилизирање на општествените односи, посебно 

на оние кои предизвикуваа конфликти, како и во борбата со криминалот. Но несомнено 

е дека резултанта на перцепциите е дека таа се доживува како гарант на безбедноста.  

Согласноста на граѓаните е значајна за да се избегне перцепцијата дека 

полицијата ги наметнува услугите. Напротив, таа треба да се обидува да служи и да 

одговара на нивните потреби. Во историјата на општествениот живот постојат повеќе 

начини на кои се остварува отчетноста. Најчесто применувани се облиците на јавно 

дистрибуирање на извештаи за состојбите со криминалот и содржините на успешно 

спроведените акции и активности на полициското работење, создавањето на услови и 

воведување на механизми преку кои граѓаните бараат услуги од полицијата, како и 

негување на практика и создавање на форуми за отворени дискусии за проблемите со 

криминалот и безбедноста и практикувањето на моделот на дејствување на полицијата 

во заедницата (community policing). Во таа насока од особено значење е перцепцијата 

за степенот на довербата на граѓаните кон полицијата.  

Во истражувањето спроведено од 8 до 17 јануари 2011 година на територијата 

на Република Македонија, од испитаните 1460 испитаници на барањето да ја оценат 

работата на полицијата одговориле 1459 испитаници. Од нив 31,0% сметаат дека нема 

соработка меѓу полицијата и граѓаните, 31,9% немаат став по тоа прашање и 35,1% 

дека соработка постои.  
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Табела бр. 1 Соработката меѓу полицијата и граѓаните е задоволителна 

 
f 

% 
кумулативно 

% 

 воопшто не се 

согласувам 
96 6,6 6,6 

не се согласувам 356 24,4 31,0 

не можам да оценам 466 31,9 62,9 

се согласувам 414 28,4 91,3 

потполно се согласувам 127 8,7 100,0 

Total 1459 100,0  

Извор: Сопствено истражување: Граѓаните на Република Македонија за работата на 

полицијата“, спроведено од 8 до 17 јануари 2011 година  

Ако тоа прашање го доведеме во сооднос со  прашањето „во моето место на 

живеење граѓаните не се плашат да пријават криминал во полицијата“ и ја споредиме 

таа дистибуција, ќе дојдеме до определени констатации. Имено, на ова прашање 

одговриле 158 испитаници. Од нив  324 или 22,2% сметаат дека не е точно тврдењето 

дека граѓаните се плашат да пријават криминал во полицијата, 326 или 22,4% немаат 

став или не сакаат да го искажат својот став и 808 или 55,4% се согласуваат со таквиот 

став, односно се плашат да пријават криминал во полицијата. 

 Со слична конотација се и одговорите на прашањата според кои „во моето 

место на живеење полицијата се обидува да ги подобри односите со граѓаните“. На 

ова прашање одговориле 1459 испитаници, од кои 348 или 23,9% не се согласуваат со 

таквата констатација, односно сметаат дека полицијата не се обидува да ги подобри 

односите со граѓаните, 392 или 26,9% немаат став, односно не сакаат јавно да го 

соопштат ставот и 719 или 49,3% имаат позитивен став, односно препознаваат обиди 

на полицијата за подобрување на односите со граѓаните.  И доколку ги погледнеме 

одговорите и на прашањето: „Полицијата со почит се однесува кон граѓаните, 

нивните потреби и интереси“, ќе констатираме дека од 1460 испитаници, колку што се 

анкетирани, одговориле сите и дека од нив 358 или 31,4% воопшто или не се 

согласуваат со таквото тврдење,  370 или 25,3% не можат да оценат, односно немаат 

став и 642 или 43,3% се согласуваат или потполно се согласуваат, односно имаат 

позитивен став кон таквото тврдење. И во однос на ставот „во моето место на 

живеење граѓаните се чувствуваат слободни да разговараат со полицијата за грижите 

на заедницата“, дистрибуциите се конфигурираат на следниот начин: 369 или 25,4% 

воопшто или не се согласуваат, 362 или 24,8% немаат став кон тоа прашање и 727 или 

49,8% се согласуваат или потполно се согласуваат со тврдењето дека граѓаните се 

чувстуваат слободни и разговаат со полицијата, односно дека таа им е блиска како 

структура. 

Постоењето на механизми подразбира дека се остварува интеракција со 

заедницата, односно дека полицијата им е достапна на граѓаните кога и каде да им е 

потребна. Таквиот концепт подразбира дека полициската организација е подготвена и 
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има доволно ресурси за да може соодветно да одговори на потребите на граѓаните при 

несреќни случаи, кривични дела и други итни случаи и дека перцепциите на 

вработените за нивната положба и улога се променети. Полицијата и нејзината 

организација треба сè повеќе да се идентификува како елемент на заедницата, а сè 

помалку како инструмент на власта. Тој процес ниту е едноставен ниту лесен. Исто 

така, тој не може да се изврши со декрет. За неговата имплементација е потребна 

долгорочна, посветена и систематска активност на сите чинители. Бидејќи полицијата 

блиска до граѓаните е филозофија, концепција и стратегија на делување на оваа 

организација, за остварувањето на нејзините цели неопходно е да ги користи сите 

ресурси. Најдиректен начин на комуникација за да се заштити животот и имотот на 

граѓаните се телефонските линии за итни случаи на кои граѓаните можат да се јават и 

да побараат помош. Начинот на кој овие линии се користат - дали само во очајни 

ситуации или и за тривијални проблеми каде само има потреба од авторитет - е 

индикатор за односот помеѓу полицијата и граѓаните и за степенот до кој се усвоени 

практиките на полициското работење според моделот coomunity policing.  

 

4. Односите меѓу полицијата и медиумите 

Еден од најефикасните механизми за остварувањето на отчетноста е начелото 

на јавност, а во тие рамки користењето на медиумите како инструмент за 

информирање на јавноста. Употребата на медиумите треба да е во функција на  

зголемување на довербата на јавноста, чувството на безбедност, или да е во функција 

на работата на полицијата. Тоа значи дека треба да отсуствуваат оние информации со 

кои би се загрозиле полициските истраги и доверливи информации неопходни за 

одржување на јавната безбедност или се во функција на заштита на човековите 

слободи и права, како што е презумпцијата на невиност
347

. Ефикасната комуникација 

со медиумите подразбира постоење на правила за контакти со медиумите, јасно 

дефинирани улоги на портпаролите и обука за работа со медиумите за полициските 

службеници
348

.   

Во истражувањето побаравме од испитаниците да га оценат „улогата на 

медиумите е значајна во подобрување на односите меѓу полицијата и јавноста“. Од 

1460 испитаници, 1458 одговориле на ова прашање. Од нив 223 или 15,3% воопшто 

или не се согласуваат, 360 или 24,7%  не можат да оценат и 875 или 60,0% се 

согласуваат или потполно се согласуваат со таквото тврдење. Слични се и тврдењата за 

односот меѓу полицијата и медиумите. Имено, 410 или 28,1% воопшто или не се 

согласуваат, 531 или 36,4% немаат став, односно не можат да оценат и 418 или 35,5% 

се согласуваат или потполно се согласуваат. 

Во однос на тоа каков е односот на полицијата кон одделни медиуми е и 

барањето за изјаснување за тоа дали таа ефикасно ги користи медиумите. Од понудента 

дистрибуција може да се констатира дека 23,1% сметаат дека таа ги користи 

неефикасно, а 51,9% дека полицијата ефикасно ги користи медиумите. Како и кај 

останатите дистрибуции и тука 25,0% не се изјасниле, односно немаат став за тоа 

колку полицијата ефикасно ги користи медиумите. 

 

                                                            
347 Милосављевић Богољуб: Наука о полицији, Полицијска академија, Београд, 1977; Види Обединети нации, Кодекс 

на однесување за овластени службени лица, чл.4  
348 Ременски, Т. Фросина.: Судир на интереси и корупција во полицијата  (Случајот со Република 

Македонија), Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2010; Види Совет на Европа, Европски 

кодекс на полициска етика, точка 19. 
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Табела бр.2 Полицијата ефикасно ги користи медиумите (ТВ, радио, печат, интернет) 

за информирање на јавноста 

 
f % точен % 

кумулативно 

% 

 воопшто не се 

согласувам 
96 6,6 6,6 6,6 

не се согласувам 241 16,5 16,5 23,1 

не можам да оценам 365 25,0 25,0 48,1 

се согласувам 548 37,5 37,5 85,6 

потполно се согласувам 210 14,4 14,4 100,0 

Вкупно 1460 100,0 100,0  

 

За успешно остварување на соработката меѓу полицијата и граѓаните потребна е  

постојана комуникација меѓу нив. Извештаите со информации за јавноста што 

вклучуваат статистички податоци за криминалот, стапката на решени случаи, 

согледувања за јавната безбедност, извештаи за човекови права, извештаи за случаи на 

корупција во полицијата и други надзорни извештаи се значајни за информирањето на 

граѓаните. Но и непосредните контакти со населението се од особено значење. Токму 

затоа во истражувањето побаравме од испитаниците да го соопштат степенот на 

согласност со следниот став: „За да е успешен, полицаецот треба на секои три месеци  

да има средби со граѓаните“. Со таквиот став 118 или 8,1% од граѓаните не се 

согласуваат, 233 или 16% немаат став кон ова прашање и мнозинството од 1108 или 

75,9% се согласуваат.  Слични се дистрибуциите и во однос на обврската на 

старешините да соработуваат со населението. Имено, на барањето да го изразат 

степенот на согласност во врска со потребата командирот на полициската станица 

најмалку еднаш на шест месеци да се среќава со граѓаните од местото на живеење на 

испитаникот добиена е следната дистрибуција: 
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Табела бр.3 Командирот на Полициската станица треба да практикува најмалку 

енаш на шест месеци да се среќава со граѓаните на моето место и да сушне за 

нашите проблеми 

 
f % точен % 

кумулативно 

% 

 воопшто не се 

согласувам 
25 1,7 1,7 1,7 

не се согласувам 90 6,2 6,2 7,9 

не можам да оценам 189 12,9 13,0 20,8 

се согласувам 638 43,7 43,7 64,6 

потполно се согласувам 517 35,4 35,4 100,0 

Вкупно одговорени 1459 99,9 100,0  

 Без одговор 1 ,1   

Вкупно 1460 100,0   

 

Потребата од повисок и понепосреден облик на информирање на граѓаните 

може да се согледа и од следната дистрибуција според која на  барањето да го искажат 

степенот на согласност во врска со ставот „Полицијата во мојата општина треба 

непосредно да нè информира за проблемите мојата општина“, од 1460 испитани 

граѓани одговор дале 1459. Од нив, само 2,5 % не се согласуваат со таквото тврдење, 

односно 13,0% имаат негативен став. Ако кон тоа се приклучат и оние коишто немаат 

став, односно 16,1%, тогаш можеме да констатираме дека помалку од една третина од 

испитаниците имаат негативен став или, пак, не можат да оценат. Имено, повеќе од две 

третини, односно 70,9% има потреба од непосредно информирање од страна на 

полицијата. 
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Табела бр. 4 Полицијата во мојата Општина, треба непосредно да не информира за 

проблемите мојата Општина 

 
f % точен % 

кумулативно 

% 

 воопшто не се 

согласувам 
36 2,5 2,5 2,5 

не се согласувам 153 10,5 10,5 13,0 

не можам да оценам 235 16,1 16,1 29,1 

се согласувам 685 46,9 46,9 76,0 

потполно се согласувам 350 24,0 24,0 100,0 

Вкупно одгорени 1459 99,9 100,0  

 Без одговор 1 ,1   

Вкупно 1460 100,0   

 

Податоците укажуваат дека граѓаните, не само како резултат на досегашното 

искуство, туку и поради потребата од непосредно спoделување на грижите има потреба 

од почеста комуникација со граѓаните. Во таа насока се и податоците од Табела бр. 5. 

Табела бр.5 Полицијата треба повеќе да се потпира на можностите на граѓаните 

кои живеат во мојата Општина 

 f % точен % 
кумулативно

% 

 воопшто не се 

согласувам 
31 2,1 2,1 2,1 

не се согласувам 111 7,6 7,6 9,7 

не можам да оценам 308 21,1 21,1 30,8 

се согласувам 695 47,6 47,6 78,4 

потполно се согласувам 315 21,6 21,6 100,0 

Вкупно 1460 100,0 100,0  

  

Од податоците може да се констатира дека 79,2% од испитаниците оцениле дека 

има потреба од понепосредна соработка меѓу полицијата и граѓаните. 
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5. Советодавните групи на граѓани како облик на јавност и отчетност 

 

За да може да се остварува ефективната полициска работа, таа треба да се 

заснова врз добра соработка и доверба помеѓу полицијата и граѓаните. Отсуството на 

соработката и довербата ќе значи отсуство на информации (известувања, жалби, 

извештаи за криминал, изјави од сведоци) и ќе влијае врз работата на полицијата. Тоа 

подразбира дека треба да се практикуваат облици на повеќенасочна комуникација како 

што се, на пример, формалните и неформални форуми на кои без страв од последиците 

се дискутира за проблемите и постапувањето на полицијата. Тоа може да влијае 

граѓаните да се вклучат во програмите за борба против криминалот, да влијаат и да 

учествуваат во создавање на коалиции за решавање на проблемите и развивање на 

заедничка одговорност за подобрување на јавната безбедност
349

. Заедно со поддршката 

на граѓаните во локалните заедници, на полицијата и е потребна и поддршка од страна 

на локалните власти. Примери за вакви начини на комуникација се советодавните 

одбори (групи) на граѓани, заеднички работилници, јавни состаноци, отворени денови 

со полицијата, или претставници во полициските станици задолжени за контакти со 

заедницата.  За тоа какви се перцепциите на граѓаните за ваквите облици на соработка 

може да се согледа преку одговорот на прашањето: „Полицијата во изминативе две 

години прави напори да му помогне на населението“. Со таквата констатација 256 или 

24,4% од испитаниците не се согласуваат, 407 или 27,9% не можат да оценат и 697 или 

47,8 се согласуваат.  

 Интересно е колку испитаниците знаат за постоењето на еден од облиците на 

јавна расправа во општината, „Советодавната група на граѓани“, практика во работата 

меѓу македонската полиција и граѓаните воведена во средината на 2002 година. Имено, 

од податоците во Табела бр.6 може да се констатира дека повеќе од две третини или 

77,7% не се согласуваат, односно негираат или не можат да оценат дека кај нив постои 

и дејствува такво тело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
349 Односи со јавноста; www.logincee.org/file/7522/library [преземено на 13.09.2009] 

 

http://www.logincee.org/file/7522/library
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Табела бр.6  Во населеното место каде што живеам дејствува "Советодавна група 

на граѓани" - форум каде што ние граѓаните можеме да ги изнесеме нашите 

забелешки и предлози 

 f % точен % 
кумулативно 

% 

 воопшто не се 

согласувам 
225 15,4 15,4 15,4 

не се согласувам 355 24,3 24,4 39,8 

не можам да оценам 552 37,8 37,9 77,7 

се согласувам 243 16,6 16,7 94,4 

потполно се согласувам 82 5,6 5,6 100,0 

Вкупно одговорени 1457 99,8 100,0  

 Без одговор 3 ,2   

Вкупно 1460 100,0   

  

Овие податоци се само уште еден од индикаторите кои укажуваат на потребата од 

јакнењето на облициите на непосредна соработка меѓу полицијата и граѓаните. Во таа 

насока се и оценките на граѓаните во врска со „Целта на "Советодавната група на 

граѓани" е подобрување на животот на граѓаните“. Со ваквата констатција 21,6% од 

испитаниците не се согласуваат, најголемиот број, 41,6% не можат да оценат, 27,9% се 

согласуваат и 8,9% потполно се согласуваат. Одговорот е логичен, ако овие податоци 

се гледаат во сооднос со податоците од Табела бр.6. Во оваа насока од граѓаните 

побаравме да го изразат степенот на согласување со ставот дека „Целта на 

"Советодавната група на граѓани" е полицијата и граѓаните заедно да работат на 

решавање на проблемите и справувањето криминалот“. На ова прашање одговориле 

1450 испитаници. Десет не одговориле. Од оние кои одговориле, 263 или 18,1% не се 

согласуваат со таквото тврдење, значителен дел, 598 или 41,2% не можат да оценат и 

590 или 40,7% се согласуваат со таквото тврдење. 

Податоците укажуваат дека полицијата треба посебно внимание да посвети токму 

на облиците на непосредна соработка, како облик на јавност, отчетност и одговорност. 

 

6. Заклучок 

 

  Современата полицијата се бори против зголемениот бран на организиран 

криминал и новите закани, како за националната така и за меѓународната безбедност, 

посебно имајќи ги предвид сè позаканувачките опасности од тероризам и други облици 

на насилство. Но исклучителна задача на полицијата е да го одржува мирот, да 

спречува и да го решава локалниот криминал и да го подобри квалитетот на живот на 

луѓето. Во тие напори посебна е задачата да го јакне чувство на безбедност кај 

граѓаните. 
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 Кредо на современата полиција е отчетноста. Посебно за примената на законите, 

обезбедувањето на слободите и правата на граѓаните, за јакнењето на принципот на 

правичност и законитост во постапката, како и во создавањето претстава за нејзиниот 

развој како структура која заедно со граѓаните работи на решавање на проблемите.  

При тоа се смета дека значајни услови за остварување на начелото на отчетност е 

одржувањето на ефикасни и ефективни инструменти на внатрешен и надворешен 

надзор, како и негување на транспарентност и партнерства за соработка помеѓу 

полицијата и граѓаните. 
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PRINCIPLES OF PUBLICITY AND TRANSPARENCY IN POLICE WORK 

     Abstract 

 In this paper are elaborated principles of reporting and transparency in police work. In 

that way, are actualized principles of supervision, transparency and publicity as important 

assumptions for strenghtening of the democratic capacity of the society and of the police as a 

specific organisation which possesses entitlments and instruments for use of force. In this 

paper are presented research results of the citizens opinions for police work in 2011. So, in 

relation to the opinion that "role of the media is important for improvement of the relations 

between police and the public", from 1460 respondents, 1458 answered the question. 223 of 

them or 15,3%  do not agree at all or do not agree, 360 or 24,7% can not evaluate and 875 or 

60,0% agree or completely agree with that opinion. Similar are and opinions for relations 

between police and media. That is to say, 410 or 28,1% do not at all or do not agree, 531 or 

36,4% do not have opinion or can not evaluate and 418 or 35,5% agree or completely agree.  

 

 Key words: police, public, transparency, supervision, responsibility 
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ПРИОРИТЕТНИTE ПРЕВЕНТИВНО-РЕПРЕСИВНИ 

АКТИВНОСТИ ВО ФУНКЦИЈА НА СПРАВУВАЊЕТО СО 

НЕДОЗВОЛЕНАТА ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ДРОГА  

НА ПОДРАЧЈЕТО НА СВР БИТОЛА
*
 

Апстракт 

Во современите услови на живеење, злоупотребата на дрогата како појава силно 

метастазира низ сите општествени пори и станува еден од најсериозните проблеми на 

светско ниво, притоа не одминувајќи ја ниту нашата држава, а ниту подрачјето што е 

под надлежност на СВР Битола, каде што само во текот на 2010 година, оваа појава 

одзеде три млади животи, а во претходната 2009 година, дури четири.  

Раководејќи се од сè поголемата масовност на појавата, како и од последиците 

кои таа ги носи со себе, а од што сè позагрозена станува и популацијата на подрачјето 

кое гравитира кон СВР Битола, во рамките на своите законски надлежности и 

основните правци на своето програмско дејствување, Секторот континуирано презема 

и спроведува мерки и активности од областа на недозволената трговија со дрога. 

Притоа, главен акцент се става врз засилената контрола на теренот, врз намалувањето и 

елиминирањето на достапноста на дрогите, како и врз спречувањето на илегалната 

трговија со дрога.  

 

Клучни зборови: злоупотреба на дрога, илегална трговија со дрога, репресивни 

и превентивни мерки. 

 1. Вовед 

Севкупните општествено-економски, политички и социјални состојби во 

Република Македонија, како и во нејзиното опкружување, паралелно со влијанијата на 

одредени екстерни фактори, условија на подрачјето на СВР Битола во текот на 2010 

година појава на повеќе облици на класичен криминалитет, економски криминалитет, 

како и на недозволена трговија со дрога и оружје, кои од своја страна, ја оптоварија 

целокупната безбедносна состојба. Меѓутоа, со својот обем и интензитет, тие не 

предизвикаа посериозни импликации и нарушувања од поголеми размери. 

Аналогно на тоа, активностите на СВР Битола, вклучувајќи ги и активностите 

на Отсекот за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, во текот на 

2010 година беа насочени кон реализација на проектираните цели и задачи предвидени 

со Програмата за работа, како и кон оние цели и задачи кои се наметнуваа со својата 

актуелност. Една од основните цели на Отсекот и на Секторот воопшто, беше 

откривањето на кривични дела од областа на недозволената трговија со дрога и 

поднесувањето соодветни пријави против сторителите. Истовремено, во рамките на 

новата организациска и функционална поставеност на Министерството за внатрешни 

работи, а во тој контекст и на Секторот, особено внимание беше посветено и на 

                                                            
* Стручен труд 



225 

 

преземањето превентивни мерки и активности, како дел од програмските цели и 

задачи, како и на континуираната соработка со одредени целни групи граѓани и 

институции (училиштата, локалната самоуправа, невладините организации, јавните 

претпријатија, Организацијата на црвениот крст, Центарот за социјални работи, 

Центарот за превенција и лекување на болести на зависност...), преку постојано 

следење на состојбите со криминалитетот на подрачјето на СВР Битола, со 

координирање на севкупните активности на превентивен план и низ континуирана 

комуникација со сите релевантни фактори кои имаат удел во справувањето со појавата 

на злоупотреба на дрогата.  

 Во продолжение на трудот се прави споредба на состојбата со недозволената 

трговија во 2010 и 2009 година во однос на бројот на кривичните дела и нивната 

структура,  на сторителите и нивната старосна, полова и национална структура, на 

подрачјата на кои појавата е поизразена и слично. Напоредно со тоа, во трудот е ставен 

посебен акцент врз справувањето со појавата на недозволената трговија со дрога на 

подрачјето на СВР Битола, со афирмација на постојните репресивни мерки и 

активности, како и со истакнување на одредени активности кои треба позасилено да се 

применуваат со цел да се постигнат очекуваните резултати. Исто така, значително 

внимание е посветено и на потенцирањето на превентивното дејствување врз појавата, 

како и на изнаоѓањето нови можности за поединечно и интегрално дејствување на сите 

релевантни фактори кои влијаат на превентивен план во насока на справувањето со 

појавата на злоупотреба на дрогата на подрачјето. 

 2. Состојби со недозволената трговија со дрога на подрачјето на СВР Битола 

Во областа на недозволената трговија со дрога, во текот на 2010 година на 

подрачјето на СВР Битола се откриени вкупно 108 кривични дела, што споредбено со 

претходната 2009 година, кога се откриени 76 вакви дела, претставува зголемување за 

14,2%. Во тој контекст, до Основното јавно обвинителство се поднесени вкупно 97 

кривични пријави, што споредбено со претходната година во која се поднесени 71 

пријава, исто така, претставува пораст за 13,6%. Поднесени се пријави против вкупно 

116 сторители
350

 и  ако се земе предвид фактот што во текот на 2009 година биле 

поднесени пријави против 77 сторители од областа на недозволената трговија со дрога, 

и на тој план, во 2010 година е забележано зголемување за 33,3%.    

  

 

 

 

 

                                                            
350 Годишен извештај за работата на СВР Битола во 2010 година, Битола: Министерство за внатрешни 

работи - Сектор за внатрешни работи - Битола, (2011): 16. 
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Графикон бр. 1 Пораст на бројот на кривични дела, поднесени кривични пријави и сторители 

во 2010 во однос на 2009 година 

          Кривични дела                     Кривични пријави                        Сторители        

       

 

 

 

 

 

Навременото и адекватно дејствување на полицијата, како и на останатите 

релевантни органи и институции, влијаеше против сторителите на овој вид кривични 

дела да се преземат и соодветни законски казнено-санкциони мерки од типот на 

лишување од слобода и одредување притворски мерки. Така, по успешно преземените 

мерки и активности за овие кривични дела, во текот на 2010 година, вкупно 40 

сторители се лишени од слобода, а на 39 од нив, од страна на истражен судија им е 

одредена мерка  притвор во траење до 30 дена.  

Во делот на структурата на откриените кривични дела од оваа област, 

доминира кривичното дело Неовластено производство и пуштање во промет на 

наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, предвидено и казниво по 

член 215 од Кривичниот законик на Република Македонија, со вкупно 91 кривично 

дело и 95 осомничени сторители, а кај кое, исто така, е забележан пораст во однос на 

2009 година кога се откриени 61 вакво дело со вкупно 62 осомничени сторители. 

Вкупно 16 дела со 20 сторители се однесуваат на кривичното дело Овозможување 

употреба на наркотични дроги и психотропни супстанции, предвидено и казниво по 

член 216 од Кривичниот законик. Во 2009 година се откриени 15 вакви кривични дела 

со исто толку сторители. Само во еден случај, на подрачјето на СВР Битола во 2010 

година е откриено кривичното дело Тешки дела против здравјето на луѓето. 

Најголем број кривични дела од областа на недозволената трговија со дрога, 

откриени на подрачјето на СВР Битола во текот на 2010 година, кои се успешно 

решени, се  на подрачјето на ПС Прилеп, вкупно 68, додека на подрачјето на ПС 

Битола се откриени 39 вакви дела. Едно кривично дело од оваа област е откриено на 

подрачјето на ПС Крушево. И во текот на 2009 година, според бројот на откриени 

кривични дела од оваа област доминираше подрачјето на ПС Прилеп, со 45 дела, 

додека на подрачјето на ПС Битола беа откриени вкупно 29 вакви кривични дела. 
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Графикон бр. 2 Структура на откриени кривични дела од областа на недозволената трговија 

со дрога по подрачја 

                            2010 година                                                                  2009 година 

 

 

 

 

 

 

Порастот на откриените и успешно решените кривични дела од областа на 

недозволената трговија со дрога на подрачјето на СВР Битола во текот на 2010 година, 

споредбено со претходната година, е резултат на повеќе фактори кои произлегуваат од 

преземањето на низа плански, организирани и координирани оперативно-тактички 

мерки и активности. Справувањето со недозволената трговија со дрога позитивно се 

рефлектира врз појавата на злоупотреба на дрогата, односно имплицира состојба на 

намалување на количините дрога кои се во оптек на подрачјето на Секторот, а со 

преземањето на законски казнено-санкциони мерки против сторителите, значително 

опаѓа и бројот на лицата коишто се занимаваат со недозволена трговија со дрога. На тој 

начин и пристапот до дрогата за потенцијалните корисници станува многу потежок и 

посложен.  

Меѓутоа, општиот пораст на појавата на недозволената трговија со дрога на 

подрачјето, иницира многу позасилено дејствување во насока на превенирањето на 

оваа појава. Со цел колку што е можно повеќе да се намали појавата на недозволена 

трговија со дрога, а напоредно со тоа и злоупотребата на дрогата да се сведе на 

минимум, во Република Македонија, а во тој контекст и на подрачјето на СВР Битола, 

во фаза на реализација се низа сериозни проекти кои се спроведуваат во насока на 

превенција од злоупотребата на дрога. Како резултат на ваквите сеопфатни, 

организирани и координирани активности, за очекување е во текот на 2011, како и во 

наредните години, состојбата со недозволената трговија и  злоупотребата на дрога, 

како и со сите придружни криминални активности поврзани со дрогата на подрачјето, 

значително да се стабилизира. 

Во согласност со Програмата за работа на Одделението за превенција при СВР 

Битола, а во рамките на Националната стратегија за борба против дрогата, во тековната 

2011 година се преземаат редица плански и организирани проекти од областа на 

превенцијата, како на пример: проектите ,,Полицијата и учениците се дружат“, ,,Со 

спорт, без насилство, за толеранција“, а особено значење му се придава на проектот 

,,Не сакам дрога“. Во согласност со тоа, во наредниот период се очекуваат многу 

позасилени активности на тој план, што очекувано би рефлектирало со позначителни 

резултати на планот на превенирањето на злоупотребата на дрогата, посебно кај 

најчувствителната категорија-младите ученици и средношколци. 

Во делот на репресијата, за секое поверодостојно оперативно сознание, од 

страна на Отсекот за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи при СВР 

Битола, се воспоставуваат оперативни обработки и контроли со кои се опфаќаат 

главните правци кои водат кон реализација на истите. Притоа, посебно внимание се 
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посветува на: утврдувањето на видот на дрогата; на начините и местата на кои се врши 

снабдувањето; на оперативните проверки на лицата кои се или потенцијално би биле 

инволвирани во инкриминираните дејства; на местата и локациите каде што се чува 

дрогата; на начинот на кој се врши пренесувањето преку државната граница; на 

транспортните средства кои се користат за таа намена итн. Напоредно со тоа, се 

преземаат засилени активности во насока на: зголемување на контролата врз 

евентуалната инволвираност на вработени полициски и царински службеници во 

ваквите дејства; откривање на начините и изворите на финансирање; како и во насока 

на диференцирање на лицата, местата и објектите каде што се одвиваат истите
351

.  

Сите овие засилени репресивни оперативно-тактички мерки и активности 

доведоа до подобрување на резултатите во справувањето со појавата на недозволена 

трговија со дрога на подрачјето на СВР Битола во текот на 2010 година, односно до 

значително зголемување на бројот на откриени  кривично-правни настани од оваа 

област.  

На долгорочен план, пак, во справувањето со криминалните дела од областа на 

недозволената трговија со дрога, реално е да се очекува позначително намалување на 

појавата на злоупотребата на дрогата на подрачјето, особено кај помладата популација, 

која впрочем е и најчувствителна категорија, а тоа би било резултат на засиленото 

дејствување на сите релевантни фактори кои врз појавата влијаат на превентивен план.  

Покрај семејството, училиштето, заедницата, НВО-секторот, научните и 

специјализираните здравствени установи и институции, средствата за јавно 

информирање и други, полициската превенција ја презема доминантната позиција и 

станува координатор на сите активности и врска помеѓу сите останати фактори кои 

дејствуваат на тој план.  

 

3.Структура на сторителите на кривични дела од областа на недозволената 

трговија со дрога и на корисниците на дрога од подрачјето на СВР Битола  

Од вкупниот број сторители на кривични дела од областа на недозволената 

трговија со дрога, 52 лица се регистрирани уживатели или дилери на наркотични 

дроги, додека вкупно 26 лица се повторници, односно лица кои откако претходно веќе 

биле откриени, фатени и законски санкционирани, повторно сториле такво или слично 

кривично дело. Статистичките податоци зборуваат дека речиси 70% од сторителите се 

поранешни извршители на кривични дела од областа на класичниот криминалитет, за 

во последните година-две да станат сторители на кривични дела од областа на 

недозволената трговија со дрога. 

Изнесените податоци неминовно ги исцртуваат и проекциите на дејствувањето 

на сите релевантни фактори во справувањето со појавата. Бидејќи статистичките 

податоци покажуваат дека најголем процент од сторителите на овој вид кривични дела 

претходно се појавуваат и како извршители на кривични дела од областа на класичниот 

криминалитет, особено во делот на имотните деликти, недвосмислено се наметнува 

потребата од засилено дејствување на полициската превенција кај оваа категорија 

граѓани. Неопходно е, во соработка со службите при казненопоправните установи во 

кои се сместени сторителите на кои им се изречени ефективни казнени мерки, 

претставници на Одделението за превенција, во содејство со експерти од други сродни 
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области, постојано да одржуваат превентивно-едукативни предавања на кои особен 

акцент би се ставил врз укажување на опасностите и последиците од злоупотребата и 

недозволената трговија со дрога, а тоа од своја страна позитивно би влијаело кај 

осудениците во периодот по издржувањето на казните и во периодот на нивната 

ресоцијализација. Кај сторителите, пак, на кои им се изречени условни пресуди или не 

се казнено санкционирани, полициската превенција би требало да дејствува преку 

службите во Центрите за социјални работи, преку советодавните групи граѓани или 

преку локалните совети за превенција, со одржување повремени предавања. 

Од причини што најголем број од сторителите на кривични дела од областа на 

недозволената трговија со дрога, истовремено се и регистрирани уживатели на опојни 

дроги, фокусот на дејствувањето на полициската превенција, но и на останатите 

фактори кои учествуваат во справувањето со појавата на злоупотреба на дрогата, треба 

да се стави врз едуцирањето на корисниците и нивно одвлекување од користењето 

дроги и упатување на лекување во Центарот за превенција и лекување на болести на 

зависност.  

Во поглед на старосната структура, најзастапени се сторителите на возраст 

помеѓу 18 и 25 години, со 45,6%. Следуваат сторителите на возраст помеѓу 25 и 30 

години со 25,8%, додека сторителите кои припаѓаат на старосната група од 30 до 40 

години се застапени со 18%. Најмалубројна е старосната група од над 40 години, која  е 

застапена со 10,6%.  

Графикон бр. 3 Старосна структура на сторителите на кривични дела од областа на 

недозволената трговија со дрога во 2010 година 

 

 

 

 

Според половата структура, доминантни се лицата од машки пол со учество од 

97%, додека во вкупниот број сторители на кривични дела од областа на недозволената 

трговија со дрога, женските лица учествуваат само со 3%. 

Во однос на националната структура на сторителите на споменатите кривични 

дела во текот на 2010 година, најбројни се припадниците на македонската 

националност со учество од 90%, а следуваат сторителите од албанска и ромска 

националност со по 4% и сторителите од турска националност со 2%.  

Бидејќи во структурата на сторителите на кривични дела од областа на 

недозволената трговија со дрога, евидентно доминира популацијата на возраст од 18 до 

25 години, при преземањето на репресивните мерки и активности е неопходно фокусот 

да се стави врз засилената контрола и опсервација на оваа популација, врз местата кои 

претставуваат помасовни собиралишта на овие лица (училишни дворишта, паркови, 

кафулиња, дискотеки, ноќни клубови и слично), на лицата со кои тие почесто 

контактираат, а кои се веќе регистрирани сторители на ваков вид кривични дела, на 

нивните движења на подрачјето или надвор од него итн. Покрај тоа што овие лица и 

локациите каде што тие се собираат треба да бидат предмет на засилена оперативна 

работа, за нив треба да се организираат и да се преземаат оперативно-тактички мерки - 

рација и извршни дејства - претреси на лица и објекти. Со таквиот пристап, не само 

што би се откривале и успешно би се решавале сторени кривични дела од областа на 
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злоупотребата на дрога и на недозволената трговија со дрога, туку би се откриле и 

евентуални нови корисници на дрога и наркозависници. Старосната структура на 

сторителите на кривични дела од областа на недозволената трговија со дрога, 

истовремено ги детерминира и правците на превентивното дејствување. Голем дел од 

сторителите од најзастапената старосна категорија се ученици во средните училишта 

или студенти. Од тие причини, полициската превенција, но и сите останати релевантни 

фактори треба да се фокусираат врз постојана комуникација со младата популација и 

низ разни промотивно-едукативни содржини да го привлечат вниманието, укажувајќи 

на опасностите и последиците од појавата на злоупотребата на дрогата и одвраќајќи ја 

од посегнување по неа. Централно место во овој сложен процес, секако, треба да имаат 

училиштата / факултетите, како и наставниот и стручниот кадар во нив  

При успешното решавање на откриените кривични дела во текот на 2010 

година, од страна на СВР Битола се одземени и одредени количества разновидна дрога. 

Во структурата на одземените количества, доминираат најчесто употребуваните 

видови дроги на подрачјето (марихуаната и хероинот), додека останатите видови 

дрога се застапени со незначителен процент. 

Во текот на 2010 година, на подрачјето на СВР Битола, стана присутна појавата 

на незаконско градинарско одгледување на растението Canabis sativa од кое се добива 

наркотичната дрога марихуана. По преземените оперативно-тактички мерки и 

активности, од страна на Секторот се пронајдени и одземени вкупно 3014 стебла од 

споменатото растение
352

, кои сторителите ги одгледувале со цел подоцна да ги сушат и 

да произведуваат наркотична дрога.  

Што се однесува до структурата на корисниците на дрога, битно е да се 

истакне дека на подрачјето на СВР Битола, во текот на 2010 година, беа регистрирани 

вкупно 754 корисници на дрога, кои се, всушност, наркозависници. Нивниот број, 

споредбено со претходната 2009 година, кога во оперативно-аналитичката 

документација на Секторот беа евидентирани 735 лица, бележи благ пораст за околу 

2,7%. Од нив, 382 лица се од подрачјето на ПС Битола, 349 од подрачјето на ПС 

Прилеп, 9 од подрачјето што го покрива ПС Македонски Брод и 14 од подрачјето на 

ПС Ресен. 

Според старосната структура, еднаков број, односно по 261 зависник припаѓаат 

на старосната група од 20 до 25 години, односно од 25 до 30 години или вкупно 69% од 

наркозависниците припаѓаат на овие две старосни групи. 

Графикон бр. 4 Старосна структура на регистрираните наркозависници во 2010 

година 
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Во однос на половата структура, 90% се од машки пол, а само 10% лица од 

женски пол, додека според националната структура, 85% од зависниците се 

Македонци, а останатите Албанци, Роми или Турци. 

Состојбата со старосната и националната структура на корисниците на 

наркотични дроги од подрачјето на СВР Битола во 2010 година, е на речиси истото 

ниво како и во 2009 година. 

Интересно е да се напомене дека во текот на 2010 година, од вкупниот број 

регистрирани наркозависници од подрачјето на СВР Битола, 91 биле извршители на 

други кривични дела, особено од областа на имотните деликти.  

Според податоците на Одделението за аналитика и оперативна анализа при СВР 

Битола, во текот на 2010 година, три лица го загубија животот како резултат на 

предозираност, употреба на т.н. ,,нечисти дроги“ или висока ,,граница на 

толеранцијата“, додека во текот на претходната 2009 година бројот на починати лица 

од злоупотребата на дрога изнесуваше четири. 

Од увидот во структурата на наркозависниците на подрачјето на СВР Битола и 

од аналиизраните податоци во однос на старосната структура, станува евидентно дека 

во тој дел доминантна е младата популација. Тоа значи дека огромен дел од оваа 

категорија припаѓа на лицата од средношколска и студентска возраст. Од тие причини, 

во тој правец треба да се насочат и проектираните активности на СВР Битола, како на 

репресивен, така и на превентивен план. 

4. Приоритетни мерки на СВР Битола во спречувањето на појавата на 

недозволена трговија и злоупотреба на дрога 

Со цел квалитетно и благовремено откривање, документирање и успешно 

решавање на кривичните дела од областа на недозволената трговија со дрога, СВР 

Битола во континуитет презема плански и координирани оперативно-тактички мерки и 

активности кои, главно, можат да се категоризираат во две групи: 

 репресивни 

 превентивни 
353

 

 

 Во делот на репресивните мерки и активности, за секое поверодостојно 

оперативно сознание, се воспоставуваат оперативни обработки и оперативни контроли. 

Со нив се опфаќаат главните насоки кои водат кон реализација на сознанијата, на 

плански и организиран начин. Во тој контекст: се утврдува видот на дрогата; каде и на 

кој начин се врши снабдувањето со дрога; се детектираат лицата кои се инволвирани 

во ваквите дејства; се утврдуваат местата и локациите каде што привремено се чува 

дрогата; се обезбедуваат оперативни сознанија за начинот на транспортирање на 

дрогата и слично. Од суштинско значење е утврдувањето на начинот на кој се врши 

недозволената трговија преку државната граница: кога, каде и како влегува и излегува 

дрогата; правците на движење низ државата; кои транспортни средства се користат за 

таа намена итн. Значајно е утврдувањето и на тоа дали во сите овие активности има 

вмешани корумпирани полициски или царински службеници кои работат на 

граничните премини, како и на изворите и начините на финансирање на ваквите 

инкриминирани активности. 
354
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Напоредно со споменатото, вниманието се насочува и кон т.н. ,,улично 

дилерство“, од причини што аналитичките согледувања и истражувања на 

Одделението за аналитика и оперативна анализа при СВР Битола, укажуваат дека 

купопродажбата најчесто се врши на улица. 

 Во насока на справувањето со појавата на злоупотреба на дрогата, особен 

акцент се става и врз контролата на аптеките, особено врз оние кои со медицински 

рецепти издаваат метадонска терапија за лекување на наркозависниците бидејќи честа 

е појавата на злоупотреба при издавањето на тој вид терапија. Во рамките на тоа, од 

страна на полициските службеници, плански и координирано, во континуитет се 

опсервира и Центарот за превенција и лекување на болести на зависност кој работи во 

состав на Клиничката болница во Битола. 

Значи, севкупните репресивни оперативно-тактички активности се насочени кон 

диференцирање на места, објекти и лица за кои е реално да се очекува да бидат 

носители, односно т.н. ,,ембриони“ на инкриминираните активности, како генератори 

на понатамошното ширење на појавите на злоупотребата дрога и на недозволената 

трговија со дрога. 

Во насока на што поуспешно справување со појавата на недозволената трговија 

со дрога, како една од суштествените цели и задачи на СВР Битола, а со што би се 

постигнале и позабележителни резултати  на тој план, во делот на репресивните 

активности, мошне е битно да се опсервираат местата, односно локациите каде што се 

собира младата популација (паркови, училишни дворишта, кафе-барови, дискотеки, 

ноќни клубови...) бидејќи тие потенцијално можат да бидат и собиралишта на 

наркозависници, односно места каде што се консумира дрога. Покрај тоа што ваквите 

локации треба да бидат предмет на секојдневна оперативна работа, во нив повремено 

треба да бидат организирани и преземани оперативно-тактички мерки - рација со 

извршни дејства - претреси на објектите и на лицата затекнати во нив. Цел на ваквите 

активности е откривање и успешно решавање на кривични дела од областа на 

недозволената трговија со дрога, но и откривање на нови наркозависници или лица кои 

започнале со консумирање дрога. 

Во доменот на репресивните активности, внимание треба да се обрне и на 

туристичките патувања во странство и шопинг-турите кои ги организираат разни 

туристички агенции и тур-оператори, кои, исто така, потенцијално можат да бидат 

искористени како можност за внесување дрога на подрачјето. Преку соработка со 

полициските станици за обезбедување на државната граница и одделенијата за 

гранична контрола, треба да се зајакне контролата на влезот и излезот од државата за 

лица за кои постојат оперативни сознанија за вмешаност во недозволена трговија со 

дрога. 

Во рамките на овој вид активности, од исклучително значење е 

воспоставувањето најнепосредна соработка и координација со постојните оперативни 

позиции, како и ангажирањето нови. Од уште поголемо значење е и интензивирањето 

на соработката и координираноста со Управата за безбедност и контраразузнавање, со 

која СВР Битола треба да биде во многу почест и понепосреден контакт. Размената на 

информациите од оперативен карактер е од витално значење за успешноста во 

спречувањето, но и во делот на откривањето и решавањето на секаков вид кривични 

дела и фаќање на сторителите на истите. Средбите на највисоко ниво на овие две 

институции треба да бидат секојдневни и тоа да стане практика во нивното работење. 

Исто така, во согласност со досегашните искуства, а заради зголемување на 
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функционалноста во работењето, дејствувањето и хиерархиската поставеност на 

полициско-криминалистичкото разузнавање, т.н. ,,хендлерска служба“ треба да се 

трансформира, односно да се постави во рамките на надлежностите на секторите за 

внатрешни работи, при што, комуникацијата и субординацијата со раководството на 

Секторот, исто така,  би требало да се реализира секојдневно.  

Следејќи ја интенцијата, репресијата да стане последен и исклучителен стадиум 

во работењето на полицијата, СВР Битола преку Одделението за превенција и преку 

деташираните инспектори за превенција, на подрачјата на сите полициски станици од 

општа надлежност, ја практикува превенцијата како современ и исклучително 

практичен и функционален начин на дејствување. Ова особено се однесува на 

интеракцијата со младата, особено средношколската популација, како најчувствителна 

категорија кога станува збор за злоупотребата на дрогата. Во тој контекст, во текот на 

2010 година, во организација на Одделението беа реализирани три проекти: 

,,Превенција од злоупотреба на дрога“, ,,Кажи НЕ на дрогата“ и ,,Не сакам дрога“
355

.  

Покрај изработката и дистрибуцијата на 100 постери и 6100 брошури со промотивно-

едукативна содржина од областа на спречувањето на наркоманијата, во рамките на 

реализацијата на проектите беа опфатени и неколку едукативни сесии во средните 

училишта на подрачјето на СВР Битола, на кои покрај претставници на Одделението за 

превенција, учествуваа и медицински експерти и претставници на Отсекот за 

недозволена трговија со дрога. 

Во рамките на превентивното влијание кај младите во насока на одвраќање од 

употреба на дрога, а со цел поуспешно и резултатски поефикасно дејствување, 

Одделението за превенција треба да ги засили своите активности во делот на 

соработката со наставниот и стручниот персонал во училиштата и да утврди и да 

практикува динамика на реализацијата на промотивно-едукативните сесии со 

постојано вклучување на: медицински и друг вид експерти; Центарот за превенција и 

лекување на болести на зависност, чии служби постојано ќе укажуваат помош и ќе ги 

стимулираат корисниците на услугите на Центарот со цел да истраат на макотрпниот 

пат кон конечно излекување; невладиниот сектор; разните советодавни групи граѓани и 

локалните совети за превенција со цел да се допре и до останатите категории граѓани 

кои не се опфатени со споменатите активности, особено до младата популација која не 

посетува училишна настава и нема можност на друг начин да се запознае со 

проблематиката. Преку средствата за јавно информирање, претставниците на 

одделението треба постојано да бидат присутни во јавноста со совети, укажувања, 

сугестии и едукативни излагања, со цел што почесто да бидат меѓу младите и 

постојано да им укажуваат на опасностите и последиците што ги носи злоупотребата 

на дрогата и притоа да организираат разни контактни и дебатни емисии од воспитно-

едукативен карактер и да земаат учество во нив.  

5. Заклучок 

Со порастот на откриените и успешно решените кривични дела од областа на 

недозволената трговија со дрога во 2010, споредбено со 2009 година, благодарение на 

преземените плански, координирани и организирани оперативно-тактички мерки и 

активности, а кои произлегуваат од Програмата за работа на СВР Битола, Акциониот 

план на Отсекот за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, 

Програмата за работа на Одделението за превенција, како и од останатата планска 

                                                            
355 Извештај за работата на Одделението за превенција во 2010 година, Битола: Министерство за 

внатрешни работи - Сектор за внатрешни работи - Битола - Одделение за превенција, (2011): 3. 
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документација, се постигнати задоволителни резултати во поглед на репресијата на 

криминалните активности во делот на недозволената трговија со дрога.   

Во делот на репресивните активности  кои се преземаат од страна на СВР 

Битола, би ги издвоиле: засилената контрола во утврдувањето на видот на дрогата; 

утврдувањето на местата и начините на снабдување со дрога; детектирањето на лицата 

инволвирани во инкриминираните дејства; лоцирањето на местата и локациите каде 

што привремено се чува дрогата; утврдување на начините и средствата со кои се врши 

транспортот; засилено опсервирање на граничните премини каде што влегува дрогата 

во државава; откривањето на правците на движење низ земјава; откривањето на 

евентуалната вмешаност на корумпирани службеници кои работат на граничните 

премини; детектирањето на лицата и начините на кои се врши финансирањето на 

ваквите активности; засилени контроли над т.н. улични дилери итн. 

Паралелно со тоа, а со цел што поуспешно и пофункционално дејствување во 

правец на справувањето со недозволената трговија со дрога на подрачјето на СВР 

Битола, во овој дел е неопходно да се преземат и други мерки и активности или да се 

интензивираат оние кои веќе се практикуваат, како што се: диференцирање на 

локациите каде што се собираат лицата што консумираат дрога и засилени контроли 

врз нив; контрола врз туристичките и шопинг-турите што ги реализираат туристичките 

агенции и одредени тур-оператори; засилена контрола на аптеките кои издаваат 

метадонска терапија; итн. Во овој контекст, од суштествено значење е и 

воспоставувањето најнепосредна соработка и координација со постојните оперативни 

позиции, како и ангажирањето нови. Од уште поголемо значење е и интензивирањето 

на соработката и координираноста со Управата за безбедност и контраразузнавање, со 

која СВР Битола треба да биде во многу почест и понепосреден контакт. Размената на 

информациите од оперативен карактер е од витално значење за успешноста во 

спречувањето, но и во делот на откривањето и успешното решавање на секаков вид 

кривични дела и фаќање на сторителите на истите. Исто така, заради зголемување на 

функционалноста во работењето, дејствувањето и хиерархиската поставеност на 

полициско-криминалистичкото разузнавање, т.н. ,,хендлерска служба“ е потребно да се 

трансформира, односно да се постави во рамките на надлежностите на секторите за 

внатрешни работи. Доколку ваквиот склоп на активности се реализира на еден 

организиран, координиран и професионален начин, логично е да се очекува дека и 

резултатите во справувањето со недозволената трговија со дрога, а аналогно и со 

злоупотребата на дрогата како појава, ќе бидат значително подобри отколку досега. 

Превентивната компонента на дејствувањето во правец на справување со 

појавата на злоупотреба на дрогата, треба да се фокусира на интензивирање на 

соработката со: учениците; наставниот и останатиот персонал во училиштата; 

локалната самоуправа; невладиниот сектор; Центарот за превенција и лекување на 

болести на зависност; локалните совети за превенција и советодавните групи граѓани; 

средствата за јавно информирање и слично, со цел колку што е можно повеќе да се 

спречи ширењето на појавата и нејзино сведување на минимум. 
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PRIORITY PREVENTIVE-REPRESSIVE ACTIVITIES OF THE DIA IN THE 

REGION OF BITOLA FOR DEALING WITH ILLEGAL DRUG TRAFFICKING 

AND DRUG ABUSE  

Abstract  

 In the modern society, the phenomenon of drug abuse has largely metastasized in all 

social spheres becoming one of the most serious world issues and also affecting our country 

and the region administered by Bitola Department of  Internal Affairs in the latter of which, 

in the course of 2010 alone, the lives of three young people ended with death whereas in the 

course of 2009 - four.  

Due to the mass drug abuse and its consequences, which endanger the population and 

the region close to and in the legal jurisdiction of Bitola Department of Internal Affairs, and 

within the basic courses of its program implementation, the Department continually takes and 

performs measures and activities regarding illegal drug trafficking. At the same time, the 

accent is placed upon reinforced control of the region  and disabling and eliminating the 

access to drugs as well as preventing illegal drug trafficking.   

 

Keywords: drug abuse, illegal drug trafficking, repressive and preventive measures. 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА, КРИМИНАЛИСТИЧКИ  ЕКСПЕРИМЕНТ 

И СИТУАЦИОНО ВЕШТАЧЕЊЕ ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕ НА 

СООБРАЌАЈНА НЕСРЕЌА
*
 

 

Апстакт 

Реконструкцијата на настанот, криминалистичкиот експеримент и ситуационото 

вештачење претставуваaт интегрален дел на системот од доказни дејствија што се 

применуваат во рамките на криминалистичкото постапување при истражната и 

кривичната постапка, со цел ефикасно и ефективно истражување, расветлување и 

докажување на кривичниот настан, т.е. сообраќајна несреќа.  

Трудот претставува обид да се разгледаат и акцентираат одредени проблеми и 

специфичности во врска со примената на реконструкција, криминалистички 

експеримент и ситуационо вештачење при истражувањето, разјаснувањето и 

докажувањето на сложениот каузалитет во настанувањето на сообраќајна несреќа, како 

и нивната доказна вредност и значење.  

 

Клучни зборови: процесни дејствија, реконструкција, криминалистички 

експеримент, ситуационо вештачење, сообраќајна несреќа. 

1. Законски основи и поим на увид, доказ, реконструкција, вештачење и 

криминалистички експеримент 

    Во текот на кривичната постапка (низ единствен процес на предистражната 

постапка и истрагата), правно релевантните факти се утврдуваат преку  доказни 

средства (media probandi), под што подразбираме извори од кои се добиваат доказните 

основи, а тоа се: сведоци, вештаци, увид и реконструкција, признание и материјални 

докази.  

      Согласно Законот за кривична постапка (чл.230 ЗКП), увид се презема кога за 

утврдување или разјаснување на некаков важен факт во постапката е потребно 

непосредно забележување. Од криминалистички аспект, увидот е процесно регулиран 

систем на криминалистичко-тактички и технички дејствија, при чие обавување со 

непосредно сетилно забележување (или со помош на “продолжеток на сетилата” – 

технички помагала, лупа и др.) и со изучување на материјалните објекти со помош на 

верзиите кои се планираат (врз основа на методите на индукција, дедукција, 

генерализација, апстаракција, компарација, анализа и синтеза) се врши фиксирање на 

целокупната ситуација на лице местото, како материјално – идеален систем (состојба, 

обележја, својства и меѓусебни врски и односи на доказните информации), во неговата 

непроменета, оригинална состојба и манифестирани облици, заради разјаснување на 

структурата на кривичниот – криминалниот настан.
356

 Мислиме дека наведената 

дефиниција за увидот е сеопфатна и целесообразна, бидејќи на ситематски начин и 

прецизно ги  опфаќа и потенцира сите суштински мерки и активности при неговата 

                                                            
* Стручен труд 
356 Види: В.Бодинелиќ. Криминалистика, Откривање и докажување, Том-1, Скопје,1985, стр.474; исто, 

Липовац,К,Безбедност саобраќаја, Службени лист,СРЈ,2008; 
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реализација (интегрирајќи го процесниот и криминалистичкиот аспект и нивните 

цели). 

      Доказите низ  трудовите од областа на кривично процесното право се 

дефинираат како: збир на основи или образложенија кои зборуваат за вистинитоста или 

сигурноста на некои важни факти во постапката (Марковиќ, 1921:4); факти за 

вистинитоста или невистинитоста на спорната фактичка состојба 

(Димитријевиќ,1981:184); факти врз основа на кои се утврдува постоење или 

непостоење на спорни правно релевантни и други факти кои се утврдуваат во 

кривичната постапка (Милошевиќ, Стевановиќ1977:206); факти врз основа на кои од 

страна на надлежниот орган се утврдува постоење или не постоење на факти чие 

утврдување во кривичната постапка е неопходно (Бејатовиќ,2003:326);. Во суштина,   

доказот  содржи два елементи: доказни основи и доказни средства. Доказна основа 

(probatio, argumentum,) е веќе познат, утврден факт врз чија основа се заклучува за 

вистинитоста на другиот факт што треба да се утврдува во конкретниот случај и 

што е предмет на докажување.  Доказни средства (media probandi, instrumentum) се 

извори од кои во текот на казнената постапка се добиваат податоци, односно факти 

кои се доказна основа.
357

 Под поимот факт подразбираме,  преку мислено сетилна 

дејност, утврдено објективно-реално постоење на одредена работа, појава, процес, 

случување, особина или однос, кој во основа е секогаш делумен, посебен и апстракно-

конкретен.
358

 

      Согласно Законот за кривична постапка (чл.231 од ЗКП), реконструкцијата на 

настанот се врши заради проверување на изведените докази или утврдување на 

фактите. Во таа смисла, судот може да определи реконструкција на настанот на 

сообраќајната несреќа, којашто се врши така што ќе се повторат дејствијата или 

ситуациите во условите под кои, според изведените докази, се одиграл настанот. Ако 

во исказите на одделни сведоци или обвинети дејствијата или ситуациите се различно 

прикажани, реконструкцијата на настанот, по правило, посебно ќе се изврши со секој 

од нив. Реконструкцијата не смее да се врши на начин со кој се навредува јавниот 

морал или се доведува во опасност животот или здравјето на луѓето. При 

реконструкцијата може, по потреба, повторно да се изведат одделни докази. Поради 

тоа што реконструкцијата претставува посебен облик на увид, значи дека и за неа 

важат сите оние одредби од Законот кои се однесуваат на увидот, освен ако некои од 

нив при реконструкцијата не би можеле да се применат поради самата природа на 

реконструкцијата ( чл.231 ст.2 и 3 од ЗКП). 

       Согласно Законот за кривична постапка (чл.233 од ЗКП), вештачењето се 

определува кога за утврдување или за оценка на некој важен факт во постапката треба 

да се прибави наод и мислење од лице што располага со потребно стручно знаење. 

        Криминалистичкиот (истражниот - судскиот) експеримент
359

  претставува 

самостојно процесно дејствие што се состои во спроведување опитни мерки, проби, 

тестирања и испитувања со кои определени нови факти и околности од структурата на 

сообраќајната несреќа  плански се воведуваат и менуваат за да нагледно се види 

ефектот од таквите експериментални интервенции, со цел да се проверат постојните и 

да се соберат нови докази. При тоа се проверува и утврдува која појава мора да í 

претходи на настанатата утврдена последица. Преку вршењето експеримент нагледно 

                                                            
357 Види повеќе: Н.Матовски, Г.Л.Бужаровска и Г.Калајџиев, Казнено процесно право, 

Скопје,2009,стр.205-246;). 
358 Види, Шешиќ,Б. Општа методологија, научна књига, Београд, 1974, ст. 273:. 
359 Види: Vodinelić,V, i dr. Saobraćajna kriminalistika, Beograd, 1986, str. 193-200; Ангелески, М, 

Криминалистика, Скопје,1993, стр. 28-30; Ангелески, М, Годишник, 2009, Факултет за безбедност, стр. 

58; 
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се демонстрира неможноста или можноста од постоење на определени околности, така 

што спроведените опити во разни варијации овозможуваат да се спознаат и да се 

утврдат закономерностите во развојот на испитуваната сообраќајна несреќа. Со 

воведувањето нови околности во фактичкиот “мозаик” на кривичниот настан, т.е на 

сообраќајната несреќа, се утврдуваат последиците што тие ги произведуваат и врз 

основа на тоа се донесуваат релевантни заклучоци. Доколку, на пример, времето е 

битен фактор во конкретен случај, експериментот се спроведува така што се варираат 

динамиката и брзината на одвивањето на дејствието, се набљудува добиениот ефект и 

се споредува со критичниот што настанал при кривичниот настан - сообраќајната 

несреќа.
360

  

      Експеримент може да се врши во сите етапи од криминалистичкото 

постапување, и тоа почнувајќи уште од т.н. прв оперативен зафат, кој се спроведува 

непосредно по увидот, потоа во рамките на истражната дејност, како и на главниот 

претрес. Тој може да биде едноставен и да се темели на околности што секој може да 

ги провери, меѓутоа, постојат и бројни технички и научни експерименти што делумно 

мора да се спроведуваат и во лабораторија.
361

  

      Во суштина, експериментот се засновува врз компаративниот метод 

(споредување сличности и разлики), додека добиениот заклучок се изведува преку 

методот на аналогија (сличност). Преку експериментот се проверуваат постојните и се 

собираат нови докази што ги потврдуваат закономерностите на сообраќајната несреќа 

што се истражува. 

1.1 Сличности и разлики помеѓу експериментот и другите процесни  дејствија 

(увидот, реконструкцијата и вештачењата)
362

 

 

    И покрај тоа што криминалистичкиот експеримент има допирни точки и 

сличности со други процесни дејствија (увидот, криминалистичката реконструкција 

итн.), сепак, според  содржината и другите карактеристики, тој се издвојува како 

самостојно доказно дејствие, првенствено поради тоа што како таков се диференцира 

според објектот на набљудување и истражување. 

     За разлика од увидот, со кој се изучуваат само материјални извори на докази, при 

што тактички и технички се третира затечената фактичка ситуација во неизменета 

состојба, преку спроведувањето експеримент не се проучуваат само материјалните, 

туку и „идеалните“ извори на докази (искази на оштетен, сведок и на обвинет), при 

што плански се воведуваат нови околности за да се види нивното значење за 

„составувањето“ на мозаикот на кривичниот настан. Тоа значи дека за разлика од 

увидот, во чии рамки се фиксираат и се проучуваат непроменети материјални објекти, 

во случаите кога станува збор за вршење експеримент се спроведуваат разновидни 

опити со свесно и планирано воведување нови промени за да се согледа нивното 

значење за причинско - последичната закономерност на појавувањето и егзистирањето 

на кривичен настан што се истражува (што ќе рече, отпосле се согледува ефектот од 

таквите експериментални интервенции). 

  Без разлика на тоа што во определени случаи кога тоа го наметнува определена 

тактичка ситуација, криминалистичката реконструкција се јавува како одделен 

тактички начин на спроведување не само на увид (впрочем, таа се темели врз 

претходно проучување на квалитетен материјал фиксиран во рамките на увидот), туку 

и на други процесни дејствија (сослушување сведок, испитување обвинет итн.), сепак, 

                                                            
360 Симоновиќ, Б., Криминалистика (2004), Крагујевац, 325. 
361  Водинелиќ, В., Криминалистика (1984), Београд, 411. 
362 Наведено според Ангелевски, М, Криминалистички експеримент, Годишник на ФБ, 2009, стр. 59; 
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реконструкцијата како самостојно доказно дејствие се „изборила“ за соодветно место 

во системот на процесни дејствија, разликувајќи се од секое од нив. 

Аналогно на ова, криминалистичката реконструкција се разликува и од 

криминалистичкиот експеримент. 

За разлика од реконструкцијата која претставува „обновување“, односно 

имитирање на ситуацијата на местото на кривичниот настан или на некои околности и 

предмети од таа состојба, како и имитирање на некои елементи од дејствието на 

извршување, со сите предмети што таму фигурирале во моментот на извршувањето, со 

corpora delicti и траги, онака како што сето тоа се наоѓало во моментот на 

извршувањето на криминалното дејствие за да може да биде слично на оригиналната 

ситуација, при вршењето истражен увид, пак, е битно криминалистот да се меша во 

нештата и да го набљудува резултатот од својата интервенција. Тоа мешање всушност 

се врши преку експериментирање! Кај имитирањето гледаш тоа да биде копија на 

оригиналот. Колку што тоа е поверно, толку реконструкцијата е поуспешна. Кај 

истражниот експеримент околностите и фактите плански се менуваат со опити во 

разни варијации.
363

 

Криминалистичкиот експеримент се разликува и од вештачењето. Во рамките на 

експериментот не се вршат експертизни истражувања, додека при спроведувањето 

определени експертизи може да се примени соодветен експериментален метод или 

опит. 

Покрај ова, за спроведување криминалистички експеримент не се потребни специјални 

знаења (како што е тоа случај со вештачењето), а текот на дејствието и добиените 

резултати се очигледни за сите  учесници во експериментот. 

 2. Реконструкција на сообраќајна несреќа      

    До податоци за сообраќајната несреќа и евентуалната вина може да се дојде на 

два начини: првиот начин e преку вршењето на  увид на самото лице место и се состои 

од компетентно и квалитетно пронаоѓање и обезбедување на персонални докази (од 

учесници и сведоци ) и материјални докази (со релативно пасивното фиксирање на 

лице местото, трагите и предметите од сообраќајната несреќа); вториот начин е преку 

вршење на реконструкција на настанот и криминалистичкиот (истражниот – судскиот) 

експеримент на сообраќајната несреќа.  

    Заради проверување на изведените докази или утврдување на фактите судот 

може да определи реконструкција на настанот на сообраќајната несреќа, којашто се 

врши така што ќе се повторат дејствијата или ситуациите во условите под кои, според 

изведените докази, се одиграл настанот. Ако во исказите на одделни сведоци или 

обвинети, дејствијата или ситуациите се различно прикажани, реконструкцијата на 

настанот, по правило, посебно ќе се изврши со секој од нив. Реконструкцијата не смее 

да се врши на начин со кој се навредува јавниот морал или се доведува во опасност 

животот или здравјето на луѓето. При реконструкцијата може, по поптреба, повторно 

да се изведат одделни докази. Поради тоа што реконструкцијата претставува посебен 

облик на увид, значи дека и за неа важат сите оние одредби од Законот кои се 

однесуваат на увидот, освен ако некои од нив при реконструкцијата не би можеле да се 

применат поради самата природа на реконструкцијата. 

     Органот што врши увид или реконструкција може да побара помош од 

стручно лице од криминалистичко-техничка-сообраќајна или друга струка, кое, по 

потреба, ќе преземе пронаоѓање, обезбедување или опишување на трагите, ќе изврши 

                                                            
363 Водинелиќ, В., Криминалистика – откривање и докажување (1985), Скопје, 570.  



240 

 

потребни мерења и снимања, ќе направи скици или ќе собере други податоци. На 

увидот и на реконструкцијата може да се повика вештак ако неговото присуство би 

било од полза за давање наод и мислење.  

     На реконструкцијата, редовно, се повикува и вештак заради можноста од 

непосредно согледување на  фактичката состојба и за укажување на тоа кои други 

околности  треба да се разјаснат што се важни за давање на наод и мислење. 

Присуството на вештак при реконструкцијата придонесува за квалитетот на 

постапката, како и за отстранување на одолговлекување на постапката (поради 

евентуално дополнителни, повторни или контролни вештачења). 

    Под реконструкција на настанот се подразбира расчленување на сообраќајната 

несреќа според фазите на настанувањето по време и место, според исказите на сите 

учесници и сведоци-очевидци, а понекогаш и на увидниот орган, поврзани со 

утврдување на  трагите кои се фиксирани на: патот, возилата, околното земјиште, на 

телото, облеката и обувките од учесниците и жртавата, на објектите на патот и други 

сигурни елементи со кои располага органот што раководи со реконструкцијата.  

Бидејќи реконструкцијата треба да овозможи што е можно поточна слика за условите 

под кои се случила сообраќајната несреќа, таа се обавува на самото место на несреќата, 

според временските и другите услови и околности прилагодени на  вистинските во 

моментот на нејзиното случување. 

Предлог за реконструкција може да даде јавниот обвинител, бранителот на 

обвинетиот и обвинетиот, истражниот судија или претседателот на судскиот совет, 

како и сообраќајно-технички вештак. Ако е потребно на местото на несреќата да дојде 

вештак заради проверка на веќе фиксираните и утврдени факти и податоци, тоа  може 

да се направи, меѓутоа, таквиот начин на излегување на лице место нема процесно 

значење, бидеќи таквиот вид на реконструкција не е извршен од орган кој е овластен за 

вршење на истражни дејствија.  

Според тоа, реконструкцијата е повторување на состојбата на местото на 

несреќата, и тоа во релативно исти услови и околности во кои се случила несреќата.              

Реконструкцијата треба да утврди што всушност се случило, а не она што се 

претпоставува или би било веројатно. Поради тоа, оној кој ја извршува 

реконструкцијата мора да поаѓа од факти, а не од претпоставки.  

Во текот на реконструкцијата поединечни дејствија треба повеќе пати да се 

повторуваат за да може да се провери и утврди дали со тие повторувања секогаш се 

постигнува исти ефект. Од досегашните искуства мислиме  дека е најповолно да се 

организира реконструкцијата така што поединечно ќе се повикуваат лицата на 

конкретното лице место на несреќата за да ги покажат сите детали кои непосредно му 

се познати, односно да се утврди сè она што тие виделе или би можеле да видат според 

местото и времето: местото од каде лицето ја видело или доживеало несреќата, 

положбата на возилото и учесниците во местото и времето на настанувањето на 

несреќата, т.е. каде биле во поодделни временски интервали и како се однесувале, каде 

е местото на непосреден контакт и настанувањето на несреќата, каде настанале 

промени во правецот и брзината на движење, каде се нашле поедини предмети пред и 

после несреќата, каде застанале учесничките возила и поедини соучесници во 

несреќата итн. Сите точки кои ги покажуваат повиканите поединци на 

реконструкцијата се фиксираат и со мерење се поврзуваат во единствена целина, а 

потоа можат да се цртаат скици од исказите на секој поединец и се споредуваат со 

скицата од местото на настанот која е направена врз база на најдената состојба при 

увидот, како би можело со споредување да се утврди приближноста или точноста на 

нивните искази. Материјалот кој е собран од реконструкцијата е утврден со записник 

за реконструкцијата и тој е од голема важност за работата и задачите на сообраќајно-
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техничкиот вештак, со цел анализа на условите и причините поради кои дошло до 

сообраќајната несреќа. Оттука, реконструкцијата мора да се извршува максимално 

одговорно во сите елементи од деталните проби, а при тоа неопходно е потребно  сите 

тие елементи да ги преконтролира органот кој раководи со реконструкцијата на 

настанот.   

 2.1. Цели на рекоструцијата 

     И покрај тоа што не е можно поединечно да се наведат сите случаи во кои е 

корисно да се изврши реконструкција, тие во праксата најчесто се користат според 

следниве поводи
364

: 

-  кога увидот е извршен површно и со технички недостатоци, а дополнително се 

појавиле и утврдиле факти кои меѓусебно се противречни и кои е потребно да се 

проверат и отстранат противречностите; 

- кога треба да се утврди дали сообраќајната несреќа се случила на претпоставениот 

или друг начин и тогаш кога тоа не можело да се постигне со истражувањето и 

проверувањето на местото на несреќата при увидот; 

-  кога треба да се провери точноста и вистинитоста на многу важниот исказ на одреден 

сведок, а тоа не е можно на друг начин (на пример: дали според објективните прилики 

и услови на местото на несреќата можел да се види одредениот настан или да се чуе 

звукот на свирката за предупредување и слично.); 

-  кога треба да се провери наодот и мислењето на вештакот 

2.2  Подготовка, тек и записник за изведување на реконструкцијата 

       Секогаш е потребно најпрво прецизно да се проучи целокупната документација 

за сообраќајната несреќа и, врз основа на тоа, како и на фактите кои се утврдени при 

увидот, да се определи целта и границата на реконструкцијата и да се направи план. 

После доаѓањето на местото на несреќата мора да се преземат одредени дејствија. 

Прво, врз основа на записникот за увидот, фотодокументацијата и ситуациониот план 

од местото на настанот да се утврди потесната локација на местото на настанот. Потоа, 

на местото на настанот се поставуваат сите предмети во соодветната положба, како и 

возилата коишто учествувале во несреќата. После тоа се пристапува кон изведување на 

реконструкцијата чиј тек ќе зависи од она што се сака да се постигне, односно провери 

и утврди.  

     Со изведувањето на реконструкцијата раководи истражниот судија, односно 

претседателот на судскиот совет, а текот на реконструкцијата и постигнатите резултати 

ги фиксира криминалистички техничар (или инженер криминалист), и тоа со 

фотографирање и скицирање. Потребно е да се истакне дека тоа често во праксата го 

прави вештак. 

     За извршената реконструкција се составува записник, според истите принципи 

како што се прави записникот за увидот. Добро изведената реконструкција служи како 

извонредно средство за разјаснување на некои битни околности на сообраќајната 

несреќа.        

 3. Криминалистички (истражен-судки) експеримент  кај сообраќајна несреќа 

           Многу често реконструкцијата се комбинира и со криминалистичкиот 

експеримент кој претставува свесно, планско и прецизно воведување нови факти во 
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текот на реконструкцијата на несреќата заради утврдување на нивните последици. 

Меѓутоа, не е реткост ни истражниот експеримент да се изведува како составен дел на 

одделни вештачења, па и на динамичката фаза на увидот. Ова посебно се однесува на 

сообраќајно-криминалистичко вештачење, како што е, на пример, определувањето на 

долната граница на брзината на лизнување на возилото во конкретни услови. Во однос 

на увидот, истражниот експеримент се разликува според објектот на набљудување. Кај 

увидот тоа се материјалните димензии на кривичниот настан во затечениот вид, додека 

кај истражниот експеримент тоа го претставуваат нови појави. Од друга страна, додека 

кај експериментот се планира воведување на утврдени, неутврдени, проверени и 

непроверени претпоставки и околности во структурата на настанот за да се утврди 

какво дејство тие ќе произведат,  реконструкцијата претставува имитирање на 

првобитната состојба на самото место или само на некои негови околности и елементи, 

односно дејства на извршување, а тоа се сите предмети и траги што тука фигурираа во 

моментот на незгодата. 

Се согласуваме со Водинелиќ
365

 кој наведува дека кај сообраќајните незгоди 

истражниот експеримент најчесто се презема заради утврдување на следниве факти и 

околности: 1) дали било можно да се види нешто (определено лице, возило, сообраќаен 

знак, светло на семафорот, предмет, настан и сл.), при кои услови и под кои околности 

што постоеле на местото на настанот во критичното време; 2) дали во тие услови и 

околности било можно да се слушнат определени звуци (шум на мотор, звучен сигнал 

на возило кое се приближува); 3) дали под определени услови било можно да се 

изврши определено дејство (на пример, да се избегне налетување врз велосипедист кој 

ненадејно се појавил пред возилото, или какви биле можностите дадената делница да 

се мине за определено време итн.); 4) како се одвивала незгодата во целост или во 

определена фаза; 5) можностите за настанување на некој настан и начинот на негово 

избегнување; 6) за да се изврши споредување на конечните резултати од увидот и 

реконструкцијата на настанот (на пример, проверување на трагите и предметите на 

незгодата со нивно варирање); 7) за да се проверат верзиите што настанале во 

кривичната постапка за текот и причините на незгодата, како и за однесувањето на 

одбегнатиот учесник на настанот; 8) каков бил механизмот на настанувањето на 

одделни траги; 9) должината на сопирачкиот пат при определена брзина на возење и во 

сосема определена ситуација; 10) брзина на движењето на одбегнатото возило врз 

основа на исказот на фатениот возач, оштетениот и сведокот; 11) видното поле во 

ретровизорот; 12) можностите за заслепување на возачот на одбегнатото возило во 

дадените околности; 13) можностите за препознавање на определен објект и оценка на 

настанот (на пример, лице кое лежи на патот); 14) времето потребно возилото или 

пешакот под определени услови да го минат патот помеѓу одделни точки на патот; 15) 

можностите за оставање на разни траги (на пример од одбегнатото возило на одделни 

објекти или обратно); 16) со кој дел од возилото беше остварен контакт со друго 

превозно средство, настраданото лице или друга пречка на правецот на движењето; 17) 

исправноста на состојбата на одделни технички системи на возилото (во мирување и 

движење); 18) професионалните способности на возачот за вршење на определени 

работи, дејства и вештини; 19) можностите за вршење определен маневар со возилото 

(скршнување, свртување, престигнување, разминување итн.); 20) можностите за 

спонтано отворање на вратата од возилото и испаѓање од него. 

      Се разбира, резултатите од истражниот експеримент мора секогаш да се 

набљудуваат во рамките на сите други докази. Повеќето автори, со кои исто така се 

согласуваме, истражните експерименти ги делат на: оние со кои се утврдува 
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постоењето или непостоењето на некој факт или околност и на оние со кои се утврдува 

содржината на самиот факт или процесот на неговото настанување.  

      Целокупниот тек на спроведувањето на експериментот и резултатите од 

добиените опити (проби) се фиксираат во записник за увидот и реконструкцијата, а тој 

се состои од три дела: воведед, описен и завршен дел. Во записникот, како значаен 

извор на доказни информации, на класичен начин (текстуално) се бележат добиените 

резултати што се сетилен одраз на она што виделе и слушнале учесниците во 

експериментот.  

 4. Ситуационо вештачење 

      Ситуационото вештачење претставува криминалистичко вештачење кое се 

спроведува на местото на настанот, при што се утврдува целината на материјалната 

ситуација која постои на самото место, а не само изолирана трага или предмет. Се 

смета дека ситуационото вештачење неизоставно треба да се врши во следниве случаи: 

1) ако за решение на клучни прашања е важно да се анализира целокупната ситуација 

на самото место, а не само одделно изолирани стварни докази (траги и предмети); 2) 

ако е неопходно да се изврши испитување на заемните врски меѓу трагите и 

предметите на самото место; 3) ако технички не е можно на криминалистичката 

лабораторија да í се достават материјални докази од самото место (поради гломазност, 

кршливост, подложност на уништување итн.). 

   Повеќето автори сметаат дека ситуационото вештачење треба да се врши уште 

при увидот во неговата динамична фаза, бидејќи со него во добра мера може да се 

превладее и отстрани информациониот дефицит кој настанува со примената само на 

традиционалните доказни дејства.  

 Меѓутоа, кога се во прашање сообраќајни несреќи со бегство на учесникот од 

местото на настанот, потребата од ситуационо вештачење се појавува и при 

реконструкција на настанот која се врши по откривањето и пронаоѓањето на 

одбегнатиот учесник. Имено, тогаш за ситуационото вештачење има многу елементи 

кои при увидот нужно недостигаа (на пример, одбегнатото возило со траги од 

незгодата), со што се создадени предуслови тоа да биде квалитетно и потполно, а 

првенствено да придонесе за објаснување и разбирање на причините, текот и 

механизмот на сите фази на настанот. Мислиме дека реконструкцијата на 

сообраќајната незгода со бегство на возачот е последна (и прва) пригода со 

ситуационото вештачење да се пополнат оние празнини кои останале од увидот, како и 

да се откријат нови материјални докази кои можат битно да придонесат за утврдување 

на постоењето на кривично дело и одговорност. Нема сомневање дека тука постои 

законитост дека доколку информациониот дефицит е поголем, дотолку потребата до 

ситуациона експертиза е поголема.  

 Врз основа на личното искуство, мислам дека никогаш не треба да се пропушти 

шансата при реконструкцијата на настанот кај ваквите несреќии да се изврши и 

ситуационо вештачење, кое ќе се потпира и врз сите претходни испитувања и 

вештачења на трагите и ќе поприми форма на комплексно вештачење. Ова дотолку 

повеќе ако такво вештачење веќе е вршено во текот на увидот. 

 

5. Заклучни согледувања: 

Реконструкцијата, криминалистичкиот експеримент и ситуационото вештачење, 

како посебни истражни дејствија имаат многу значајна улога во целокупниот  сознаен 

процес при истражување, разјаснување и докажување на објективната вистина на 
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местото на настанот и за утврдување на субјективната одговорност на сторителот на 

сообраќајна несреќа. 

При оценување на доказната вредност на резултатите од наведените посебни 

истражни дејствија се земаат предвид повеќе параметри, а пред сè: условите во кои се 

спровеле; валидноста на добиените резултати; заклучоците изведени врз основа на 

добиените резултати и можноста за нивно користење во понатамошниот тек на 

доказната постапка. 

 Реконструкцијата и експериментот со заклучоците изведени врз основа на 

утврдени негативни (одречни) околности имаат многу посложена доказна вредност од 

опит вршен врз основа на позитивни (потврдни) околности. Кога, на пример, сведок 

тврдел дека слушнал или видел ова или она, а резултатите од реконструкцијата и 

истражниот експеримент тоа го негираат, може да се донесе сосема категоричен 

заклучок за неточноста и невистинитоста на тој исказ. Меѓутоа, кога експериментот ја 

потврдува можноста за гледање или слушање под дадените околности, врз основа на 

тоа не може категорично да се заклучи дека така и било.
366

 Оттаму произлегува и 

различното (поголемо или помало) доказно значење на негативниот и позитивниот суд 

за можноста од настанување на определена спорна околност. Постигнатиот негативен 

резултат на експериментот има посилна доказна вредност, за разлика од оној со 

позитивен резултат. 
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RECONSTRUCTION, CRIME EHPERIMENT AND EHPERTISE ON THE SPOT 

WHEN INVESTIGATING TRAFFIC ACCIDENT 

ABSTRACT 

Reconstruction, crime experiment and expertise on the crime scene when 

investigating traffic accident, are an integral part of the system of collecting evidence that are 

applied within the criminal investigative measures during the investigation and criminal 

proceedings in order to achieve effective and efficient research, clarification and proving of 

the concrete criminal events as traffic accidents. 

The paper is an attempt to review and emphasize certain issues and specifics 

regarding the implementation of reconstruction, crime experiment and expertise on the crime 

scene when researching, clarifying and proving the complex causation in the occurrence of 

traffic accidents, and their probative value and meaning. 

 

Key words: processing, reconstruction, crime experiment, expertise on the crime 

scene, traffic accident. 
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ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ КАЈ ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА 

ТРАНСПОРТ НА ПАРИ
*
 

Апстракт 

  Предмет на обработка на трудот се превентивните аспекти кај обезбедувањето 

на транспорт на пари, преку дескрипција на мерките кои се преземаат за таа цел и кои 

досега се покажале како најефикасни кај нас и во некои други земји. Обезбедувањето 

на транспорт на пари претставува активност која е проследена со многу ризици, 

закани, опасности, ранливости, а некогаш и со напади. Минимизирањето и неутрали-

зирањето на ваквите штетни услови и превенцијата на негативните последици со кои 

резултираат разбојничките напади врз транспортот на пари е проблем кој бара нови 

иновативни решенија и посебни мерки на безбедност, конспиративност и внимател-

ност. 

 

 Клучни зборови: превентивни мерки, обезбедување, транспорт на пари, возила, 

безбедносни куфери и чанти, осигурување 

1. Вовед 

Превенцијата на криминалитетот претставува систем од мерки и активности 

насочени кон отстранување на сите непосредни, објективни и субјективни услови и 

околности кои го овозможуваат настанокот и вршењето на криминалитетот.  

Во развитокот на механизмите на превенција посебна улога и припаѓа на 

криминалистиката. Имено, во рамки на оваа научна дисциплина се усовршуваат 

постоечките и се пронаоѓаат нови методи и средства кои имаат превентивен карактер. 

За современата криминалистика денес е особено карактеристично дека му дава 

огромно значење на преземањето превентивни активности, со кои начелно на истите 

им се дава предност во однос на криминалистичката репресија.
367

 

Превентивното значење на криминалистиката (лат. praevenire – предупредува, 

спречува) е во тоа што таа своите методи и средства ги применува со цел спречување 

на кривични дела, за да не настапат несакани последици. Постојат различни нивоа на 

превентивно постапување. На највисоко ниво криминалистичката стратегија ги 

определува најефикасните криминалистички мерки на спротивставување на 

криминалитетот воопшто, односно негови поедини облици, но не и конкретни кривич-

ни дела, и тоа како превентивни така и репресивни. Од друга страна, концептот на 

ситуациона превенција на криминалитетот укажува на мерки кои на одредено место и 

во даден момент го намалуваат ризикот на вршење на кривични дела, преку 

дејствување на факторите кои нив ги олеснуваат.
368

 

                                                            
*
Прегледен научен  труд 

367 Алексић, Ж., Шкулић, М., Жарковић, М., Лексикон криминалистике, Београд, 2004, стр. 246 - 247 
368 исто, стр. 155 - 156 
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  Кога станува збор за транспорт на пари, покрај превентивните мерки кои ги 

презема полицијата за намалување на криминалитетот, особено во криминалистичката 

контрола во вид на оперативно-тактични мерки и активности, постојат и конкретни 

превентивни мерки во рамките на транспортот на пари како извесен процес или 

активност. Таквите мерки се преземаат и од страна на полицијата и од страна на 

агенциите за обезбедување, како директни субјекти кои го вршат транспортот и 

обезбедувањето на пари и други вредносни пратки. Превентивните мерки треба да се 

имаат предвид особено при составувањето на планот за обезбедување, пред да се извр-

ши самиот транспорт. Тие се резултат на искуството и практичното спроведување на 

дејноста обезбедување на транспорт на пари од страна на лицата од безбедносниот 

персонал, ризиците со кои тие се соочуваат, извршените напади и сл. 

  Превентивни мерки се сите мерки кои се преземаат или кои се планираат на 

сите нивоа на работа кај работодавачот, со цел спречување или намалување на 

ризиците по безбедноста и здравјето при работа.
369

 Едни од најефикасните 

превентивни конкретни мерки кај транспортот на пари и нивно безбедно пренесување 

од почетната до крајната дестинација, кои досега се покажале како позитивни, се 

самите возила за транспорт на пари и мерките кои се однесуваат за нив, безбедносните 

куфери и чанти со кои се пренесуваат парите и осигурувањето на вредностите. Допол-

нителните  мерки, пак, се однесуваат на едуцирањето и лиценцирањето на 

безбедносниот персонал, носењето и ракувањето со огненото оружје
370

 и правилната 

употреба на начините и тактиките на обезбедување на транспортот на пари. 

2. Возила за транспорт на пари 

  Членките на Европската унија имаат донесено Правилник за возилата кои 

транспортираат пари, кој не е од облигаторна природа, но придржувањето кон него 

може да им биде од голема полза на сопствениците на агенциите за обезбедување. 

Целта на правилата е да се заштитат парите во транспортот, вработените на работното 

место и да се спречат несреќите при работа. Бидејќи секогаш е подобро превентивно да 

се делува, овие правила
371

 можат да бидат мошне  корисни. Тие се однесуваат на: 
  Обезбедување на возилото - Транспортот на пари треба да се врши во посебно 

обезбедени возила кои се опремени со опрема за заштита од провала и пробив на куршуми. За 

нив постојат технички и ергономски решенија чија цел е да го намалат стимулот за 

напад, односно разбојничкиот напад. 

  Изработка и опрема - Кабината на возачот и нејзината надоградба, кои служат 

за заштита на лицата, мора да бидат изработени на начин што ја намалува можноста за 

провали и пробив на куршуми. Како дополнителна делотворна мерка за намалување на 

                                                            
369 чл. 3, ст. 1, т. 4, Закон за безбедност и здравје при работа, Сл. Весник на РМ бр. 92/07 од 24.07.2007 
370 Меѓутоа, „ниту едно оружје или оклоп нема да помогне против криминалците, особено ако тие доа-

ѓаат од редовите на оние кои ги превезуваат парите“ - изјава на Валериј Грибанов, извршен директор на 

компанијата Intel Security System во Русија, во Majstorić, E., Transport novca u Evropi, Novim konceptima 

do bolje zaštite, Stručni magazin o kompletnim bezbednosnim rešenjima, Zaštita, A&S Adria, br. 50, okt. 2010, 

стр. 82-83. Оваа констатација укажува на фактот дека колку и да бидат ефикасни и ефективни 

превентивните мерки на безбедност, сепак можно е да се случат криминални активности, како од 

надворешни лица така и од страна на лицата од безбедносниот персонал кои се задолжени за 

транспортот на пари и неговото обезбедување. Но, не мора да значи дека тие лица ќе бидат директни 

извршители на нападите врз транспортот на пари, туку тие можат да бидат во функција на криминалците 

преку изнесување на доверливи информации поврзани со транспортот, а кои се од значење за планирање 

и извршување на криминалните активности. 
371 Pojata, A., Pravila za transport novca, Vozila za transport novca moraju imati vrhunsku opremu, Stručni 

magazin o kompletnim bezbednosnim rešenjima, Zaštita, A&S Adria, br. 11, febr. 2007, стр. 48-49 
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стимулот за провала се препорачува вградување на сеф кој за возилото е фиксно 

поврзан и не е можно неовластено да се одвои од возилото, како и вградување на 

ефикасен чаден систем (обоен чад) монтиран во товарниот дел. 

  Излези за итни случаи - Во возилата за транспорт на пари со една врата мора 

да постои еден излез за итен случај, кој не се наоѓа на истата страна како и 

надворешната врата. Сите надворешни врати, отвори и излези за итни случаи треба да 

се отвораат од надвор, само преку безбедносни брави или некој друг безбедносен 

систем за заклучување.  

  Радио и алармна опрема - Возилата за транспорт на пари мора да бидат 

опремени со радио-станица или со мобилен телефон ,преку кои е можно да се оствари 

врска со друго место (централата – мониторинг центарот или локалната полиција). 

Дополнително се препорачува обезбедување на врска помеѓу курирот кој ги носи 

парите и лицата во возилото. Возилата мора да бидат опремени и со визуелно-

акустичен аларм.  

  Опрема и средства за обезбедување на товарот - Во товарниот дел на 

возилата за транспорт на пари мора да биде монтирана опрема која е изведена така што 

при наменска употреба превртувањето и лизгањето на товарот не е можно. 

  Ажурирање и надоградување на заштитната опрема - Агенциите кои ги 

пружаат услугите на обезбедување на транспорт на пари во развиените земји започнале 

со модернизација на возилата и заштитната опрема со примена на нови системи, GPS
372

 

и компоненти за сателитско следење, потоа имплементација на видеонадзор во 

возилата со далечински мониторинг
373

, како и најновиот метод на користење 

биометрија
374

 во возилата за транспорт на пари.  

                                                            
372 GPS e глобален систем за позиционирање (англиски: Global Positioning System). Тој е единствениот 

целосно функционален глобален навигациски сателитски систем. GPS уредите се мали и по нивното 

инсталирање работат самостојно, а често се комбинираат и со други уреди, при што примаат 

информации и за вредностите на сите вградени сензори во возилото. Со користење на мобилната 

податочна комуникација (GPRS) и сателитското позиционирање (GPS) се обезбедуваат точни инфор-

мации за локацијата на возилата во реално време. 

За GPS повеќе на:  

http://www.trimble.com/gps/index.shtml и 

http://www.u-blox.com/images/stories/Resources/gps-x-00001.pdf [пристапено на 20.08.2011]  

GPS уредите кои се поставуваат во возилата, меѓу другото овозможуваат: следење на возилата во реално 

време врз основа на дигитална патна карта; следење на брзината на движење во реално време; проверка 

на траекторијата на движење, работното време и локацијата на возилата и персоналот; координирање на 

одржувањето на возилата; логистичко планирање на превозот; следење на потрошувачката на гориво во 

реално време и проверка од историјата на возилото каде, кога и колку литри гориво се ставени или 

извадени; следење на техничката употреба на возилата; анализа на користењето на возилата; 

идентификување на можна злоупотреба на возилата. 

За можностите и придобивките на GPS уредите повеќе на: 

 http://mk.navirec.com/content/view/28/44/lang,mk/ [пристапено на 20.08.2011] 
373 Majstorić, E., Transport novca u Evropi, Novim konceptima do bolje zaštite, Stručni magazin o kompletnim 

bezbednosnim rešenjima, Zaštita, A&S Adria, br. 50, okt. 2010, стр. 82-83 
374 Биометријата е наука за автоматизирани постапки за единствено препознавање на луѓе втемелено на 

едно или повеќе  вродени телесни обележја или обележја на човековото однесување. Биометријата во 

возилата за транспорт на пари се употребува за да се спречи пристап на неовластени лица на било кој 

начин. Регистрацијата преку биометрискиот систем за пристап е модул за контрола на пристап, кој 

овозможува да се обезбеди само вистинските лица од безбедносниот персонал да влезат во возилото. 

Ваквиот концепт нуди контролиран пристап кон безбедносното возило за сите лица. Биометриските 

карактеристики кои најчесто се користат во овој систем се отпечатоците од прсти, регистрацијата на 

дланка или термограмот на лице.  

наведено според Biometrics in Cash-In-Transit, преземено од  

http://andymccormack.com/Downloads/Biometrics%20in%20CIT%202.pdf  [пристапено на 10.08.2011]  

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://www.trimble.com/gps/index.shtml
http://www.u-blox.com/images/stories/Resources/gps-x-00001.pdf
http://mk.navirec.com/content/view/28/44/lang,mk/
http://andymccormack.com/Downloads/Biometrics%20in%20CIT%202.pdf
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3. Безбедносни куфери и чанти 

Зачестените напади врз возилата за транспорт ги навеле корисниците и 

вршителите на дејноста транспорт на пари на нови, посовремени и поефикасни видови 

концепти на заштита и воспоставување нови методи и технологија на обезбедување на 

парите. Разбојништвата врз транспортните возила се глобален проблем на кој не се 

имуни ни најразвиените европски држави. Зголемената стапка на овој вид на криминал 

присилила на промени во индустријата за обезбедување, кои се рефлектирале во 

примена на нови методи и технологии на обезбедување на парите со кои се настојува 

да се ограничи инволвираноста на луѓето во транспортот. Новите механизми на 

заштита навистина даваат нов степен на безбедност на парите. Eдни од решенијата за 

побезбеден транспорт на пари се безбедносните куфери и чанти и шок торби. 

  Кај безбедносните куфери и чанти новина е поставувањето на интелигентни 

системи за боење на парите
375

. Така, при транспортот, парите едноставно се ставаат во 

заклучени кутии (чанти, куфери и сл.) и се пренесуваат со камиони, комби и други 

возила, а потоа кутиите рачно се пренесуваат од и во банките или другите институции. 

Тие често се снабдени со механизми со боја или други маркери, кои оставаат дамки на 

банкнотите ако кутиите се разбиени и отворени, третирани грубо или преместени 

надвор од одредената област во случај на инцидент, како што е грабежот.
376

 

Безбедносното мастило, кое се распрскува врз парите под влијание на интелигентниот 

сензор, не може да се отстрани од нив. Напаѓачите знаат дека валканите пари немаат 

никаква вредност. Притоа, централната банка ќе ги замени парите, но ќе ги прифати 

само од банките. Сепак, некои скептици се сомневаат во исплатливоста на овој систем. 

Затоа транспортерите на пари и понатаму применуваат оружје при обезбедувањето.
377

 

Во насока на зголемување на превентивните ефекти, во земјите каде се употребуваат 

овие системи, се запознава населението преку слики и совети. Тоа значи дека ваквата 

превентивна кампања се презема според принципот дека „валканите пари се веројатно 

украдени пари“.
378

 Ваквите системи може да бидат надградени и со апарати за 

испуштање густ чад, што ќе предизвика внимание во околината. 

Апаратите за хемиско обележување и испуштање густ чад се применуваат 

најчесто при транспортот на парите пеш. Во чантата се става кутија со смеса од чад. На 

раката од овластеното лице што ја носи чантата е прицврстен посебен кабел што 

активира пуштање чад штом некој ќе ја грабне чантата или ќе го скине кабелот. За 

мошне кусо време криминалецот е целосно бојадисан најчесто со црвена боја и е 

обвиен со густ чад со иста боја. Доколку го чека автомобил, не е во состојба да вози 

поради дејството на чадот. Документите и парите и сета содржина на чантата, исто 

така се бојадисуваат. Кај сторителот максимално се манифестира индицијата на 

психичко дејствување. Веројатно ќе ја фрли чантата и ќе се обиде да побегне така 

обележан. Лесно ќе биде пронајден и доколку успее некаде да се скрие. 

 Друг вид на безбедносен куфер е опремен со затворач за блокирање и две 

електронски контролни брави кои што одделно функционираат. Со заклучувањето на 

                                                            
375 за овие системи повеќе информации на  

http://www.shopsafe.ch/engl/das-sicherheitskonzept/tinteneinfaerbung/index.php [пристапено на 15.08.2011]  
376 преземено од http://www.adnas.com/applications/faqs_for_cash_in_transit [пристапено на 05.08.2011] 
377 Majstorić, E., Transport novca u Evropi, Novim konceptima do bolje zaštite, Stručni magazin o kompletnim 

bezbednosnim rešenjima, Zaštita, A&S Adria, br. 50, okt. 2010, стр. 82-83 
378 Banknote Watch е партнерство меѓу производителите/инсталатерите и корисниците на системите за 

боење на парите - Владата и Полицијата во Велика Британија. За превентивната активност на оваа 

иницијатива, повеќе на  

http://www.banknotewatch.org:8080/banknotewatch/WebObjects/Banknotewatch.woa [пристапено на 

15.08.2011] 

http://www.shopsafe.ch/engl/das-sicherheitskonzept/tinteneinfaerbung/index.php
http://www.adnas.com/applications/faqs_for_cash_in_transit
http://www.banknotewatch.org:8080/banknotewatch/WebObjects/Banknotewatch.woa
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една брава, за определено време се активира трезорот. По истекот на тоа време првин 

настапува предупредување, потоа се вклучува алармот, а најодзади се јавува чад. Со 

заклучувањето на втората брава се активира осигурувачот против оттргнување. 

Излегувањето на чадот се запира со посебен клуч. 

Безбедносните чанти или куфери може да бидат претворени во своевидни 

облици на акустични или техничко-хемиски стапици, кои во современи услови ја 

потврдуваат поставката дека деловното работење, покрај другото, подразбира и 

примена на акустични или комбинирани алармни заштитни системи вградени и во 

подвижен имот.   

Безбедносните чанти за пренесување документи, пари и вредносни предмети во 

внатрешноста имаат кутија со монтирана силна батериска сирена и соодветен 

електронски апарат за вклучување на сирената. Тоа значи дека по нивното одземање од 

страна на неовластени лица, звукот на сирената ќе сигнализира, па разбојникот ќе биде 

оневозможен во неговата намера за бегство од местото на нападот.
379

 

  Торбите со електро-шок удар функционираат по активација на електро шок 

системот со помош на далечински управувач на растојание до 300 метри, доколку 

торбата со пари се одземе од лицата на безбедносниот персонал, при што неминовно 

напаѓачот мора да ја испушти торбата. Висината на напонот на струјното коло е 40.000 

V.
380

 

4. Концепт на транспорт на пари без примена на оружје 

  Германска компанија за обезбедување
381

 минатите години вовела нов концепт 

на транспорт на пари наречен „Geld-Logistik“, чија примена покажала задоволителни 

резултати. Новиот концепт на транспорт се заснова на системот на модерни 

транспортни куфери кои пружаат ефикасна заштита – без употреба на оружје. Овој 

единствен германски концепт успешно се наметнал кај корисниците и има голем по-

тенцијал, било како вид на понуда или како корисна услуга за корисникот.   

 Овој концепт на транспорт се базира на специјални куфери кои се превезуваат 

во неблиндирани возила, а во кои седи само еден службеник за обезбедување и тоа 

потполно невооружен. Високото ниво на сигурност се заснова на повеќестран систем 

на заштита со примена на куфери и константен надзор над возилата од страна на 

оперативниот центар. 

 Применетиот куферски систем се базира на електронска школка и компјутер 

кои дозволуваат отворање на куферот само од страна на овластени лица. Десет 

независни безбедносни системи во куферот ја контролираат неговата содржина. Секој 

обид на манипулација со куферот за последица има боење на парите со специјално 

мастило кое ги прави неупотребливи.
382

  

 

 

                                                            
379 За безбедносните куфери и чанти како акустични и техничко-хемиски стапици во Kriminalistik, 

1989/7, 421. Наведено според: Водинелиќ, В., Клопке (замке) у криминалистици, Безбедност и ДСЗ, 

Београд, 7-8/1990, 60, наведено според Ангелески, М., Криминалистичка тактика I, Прв приватен 

универзитет - ФОН, Скопје, 2007, стр. 166-167 
380 Тумановски, Д. со група автори, Обезбедување на лица и имот, Прирачник за полагање на стручен 

испит, Комора на РМ за обезбедување на лица и имот, Скопје, 2001, стр. 162 
381 All Service Sicherheitsdienste GmbH, компанија која на германскиот пазар вработува 1.000 лица и има 

годишен обрт од € 23 милиони. Ваквата пионерска понуда на германскиот пазар по само неколку месеци 

постоење забележала пораст на побарувачката од дури 300%. 
382 Majstorić, E., Transport novca u Evropi, Novim konceptima do bolje zaštite, Stručni magazin o kompletnim 

bezbednosnim rešenjima, Zaštita, A&S Adria, br. 50, okt. 2010, стр. 82-83 
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5. Осигурување на вредностите кои се транспортираа 

 

Транспортот на пари и други вредности претставува важен дел од секојдневното 

работење на компаниите. При транспортите се случува парите или другите вредности 

да бидат украдени, одземени, оштетени или целосно уништени. 

Осигурителните компании
383

 се подготвени да го преземат тој ризик и нудат 

ослободувања од финансискиот шок што може да произлезе поради штетата настаната 

врз вредностите кои се транспортираат. Oттука произлегува дека осигурувањето на 

вредностите кои се пренесуваат претставува значајна превентивна мерка. 

Осигурителните покритија кои ги нудат важат од моментот на утовар на парите, па сè 

до дефинитивниот растовар во местото определено како крајна дестинација и наведено 

во полисата за осигурување. Овој вид осигурување е против сите ризици на кои се 

изложени вредностите за време на транспортот.  

Постојат повеќе можности за осигурување: 

 осигурување со поединечни полиси на поединечни пратки во домашен транспорт; 

 осигурување со генерална полиса на пратки во домашен транспорт; 

 осигурување со поединечни полиси на поединечни пратки во меѓународен 

транспорт; 

 осигурување со генерална полиса на пратки во меѓународен транспорт. 

Осигурувањето може да се склучи за секој транспорт поединечно или за сите 

транспорти  што се вршат во текот на една година.  

Парите и вредностите кои транспортерите ги преземаат за превоз до одредена 

дестинација се осигуруваат од штетни настани при удар, судар, превртување, 

покиснување, расипување, кражба, неиспорака, кусок и т.н., сè во зависност од тоа кои 

ризици ќе бидат прифатени и склучени. 

Предмет на осигурување кај домашниот транспорт се сите пратки кои се 

превезуваат со туѓи или сопствени средства на ризик на осигуреникот на територија на 

Република Македонија. Осигурителното покритие на пратките кои патуваат на ризик 

на осигуреникот, од местото на утовар до местото на растовар во копнен превоз, ги 

покрива „сите ризици“, загуба или оштетување на осигурената пратка кои се настанати 

како непосредна последица на сообраќајна незгода, елементарни непогоди, пожар, 

поплава, делумна кражба, кражба на целото возило, разбојништво, штети настанати 

при утовар или растовар на стоката. Осигурувањето започнува во моментот кога 

пратката се презема од почетната позиција со цел за непосреден утовар, а престанува 

во моментот кога ќе се истовари од превозното средство во местото на истовар 

назначено во полисата за осигурување, најдоцна 24 часа сметано од моментот на 

пристигнувањето во определеното место. 

Транспортерите, исто така, можат да ја осигураат својата одговорност спрема 

корисниците на превозот за докажана целосна или делумна загуба, оштетување или 

задоцнување на пратките во домашен и меѓународен превоз, преземени на превоз со 

                                                            
383 податоците се преземени од официјалните веб страни на некои осигурителни компании во Република 

Македонијa.http://www.eurolink.com.mk/transport.asp?meni=osiguruvanje-submeni, 

http://www.advardar.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=53, 

http://www.uniqa.mk/uniqa_mk/cms/macedonia/business/transport/transport_product_1/index.jsp, 

http://www.uniqa.mk/uniqa_mk/cms/macedonia/business/banki/banki_product_1/index.jsp, 

http://www.euroins.com.mk/transport-+-cmr-21.html, http://www.savatabak.com.mk/osiguruvanje-pri-transport, 

http://www.wix.com/daovdaniel/winner-dragan,.http://www.albsig.com.al/mkd/transport.asp, 

http://www.qbeeurope.com/makedonija/products.htm, http://www.cro.mk/Info/Ponuda-Biznis.html, 

[пристапено на 10.08.2011] 

  

http://www.eurolink.com.mk/transport.asp?meni=osiguruvanje-submeni
http://www.advardar.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=53
http://www.uniqa.mk/uniqa_mk/cms/macedonia/business/transport/transport_product_1/index.jsp
http://www.uniqa.mk/uniqa_mk/cms/macedonia/business/banki/banki_product_1/index.jsp
http://www.euroins.com.mk/transport-+-cmr-21.html
http://www.savatabak.com.mk/osiguruvanje-pri-transport
http://www.wix.com/daovdaniel/winner-dragan
http://www.albsig.com.al/mkd/transport.asp
http://www.qbeeurope.com/makedonija/products.htm
http://www.cro.mk/Info/Ponuda-Biznis.html
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товарен лист или соодветен документ. Осигурителната компанија ќе му ги надомести 

на осигуреникот сите износи кои тој треба да ги плати врз основа на одговорноста, до 

максимум лимитираната обврска утврдена во полисата за осигурување. Премијата за 

осигурување зависи од висината на осигурителното покритие и се утврдува со 

полисата за осигурување.  

Во случај на штета, осигуреникот е должен да му достави на осигурувачот 

пријава за настанатата штета, веднаш или најдоцна 3 дена од нејзиното настанување 

т.е. дознавање. Кога ќе настане штета осигуреникот е должен веднаш да ја констатира 

записнички ако по негова процена не го минува износот од €500, а ако таа го 

надминува тој износ, обврзан е веднаш да го извести осигурувачот. Ако превозот или 

преносот се врши со превозни средства кои не се на осигуреникот, штетата треба да се 

констатира во присуство на возачот, според условите по договорот за превоз. 

Оштетното побарување по основ на осигурувањето се поднесува писмено. Кон 

барањето се приложува: полиса за осигурување, оригинален превозен документ, 

записник за утврдување на штетата, фактура за осигурениот товар или друг доказ за 

вредноста на товарот и други докази за платени споредни трошоци во врска со стоката, 

ако се осигурани зависните трошоци, како и други докази за причината и висината на 

настанатата штета. Со поднесувањето на оштетното барање, осигуреникот í доставува 

на компанијата за осигурување и документ за пренос на своите права кои ги има 

спрема лицата одговорни за штетата (цесија). 

 

6.  Мерки на безбедност и заштита при работа 

 

Безбедноста и заштитата при работа во современото работење и извршувањето на 

секојдневните работни задачи, должности и обврски се наметнува како императив кај 

менаџментот на секоја организација. Оваа област во Република Македонија е 

нормирана со посебен законски акт.
384

 Мерките на безбедност и заштита при работа се 

особено значајни во безбедносниот сектор.  

Вработените – лицата од безбедносниот персонал мора да бидат во целост 

психо-физички подготвени, со оглед на специфичноста на задачите кои ги извршуваат. 

За таа цел, покрај првичните здравствени прегледи при лиценцирањето и 

вработувањето на лица во безбедносниот сектор, неопходни се континуирани прегледи 

заради следење на состојбата со здравјето на секое лице од безбедносниот персонал.  

Секое лице од безбедносниот персонал кое е вклучено во обезбедувањето при 

транспорт на пари треба да ги знае мерките на прва помош, затоа што голема е 

веројатноста од извршување на напади врз нив при процесот на пренос и настанување 

на повреди.  

 Познавањата од противпожарната заштита се исто така важни во оваа област, 

особено поради фактот што транспортот на пари многу често се врши со возила, а при 

нападите што се вршат врз нив, поради употребата на огнено оружје или други 

средства, голема е веројатноста од појава на пожари.   

Личната опрема на секое лице од безбедносниот персонал е мерка кај 

обезбедувањето на транспортот на пари на која особено треба да се обрне внимание. 

Секое лице е должно да се грижи за исправноста на неговата лична опрема и средства 

                                                            
384 Со Законот за безбедност и здравје при работа се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рa-

бота, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од областа на безбедноста и 

здравјето при работа, како и превентивните мерки против професионалните ризици, отстранувањето на 

ризичните фактори за несреќа, информирање, консултирање, обука на работниците и нивните 

претставници и нивно учество во планирањето и преземањето на мерки за безбедност и здравје при 

работа - чл. 1, Закон за безбедност и здравје при работа, Сл. Весник на РМ бр. 92/07 од 24.07.2007 
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за работа, не само затоа што тоа е дел од одговорноста и дисциплината на секој 

вработен туку и поради тоа што станува збор за мерки од кои постојано зависи нивниот 

живот. Тука, пред сè, влегуваат личното огнено оружје на секој од вработените, 

работната униформа, панцирот и другите средства кои ги користат при 

обезбедувањето.
385

 

  Сите овие мерки на безбедност и заштита при работа се применуваат заради 

проценка, избегнување и справување со ризиците и опасните состојби кои се јавуваат 

во процесот на извршување на безбедносните задачи. Секое лице од овој сектор има 

должност и обврска да ги познава ваквите мерки и да се грижи за нивна примена во 

практичното работење, бидејќи тоа е за општо добро на сите. 

7. Превентивни аспекти кај обезбедувањето на транспорт на пари во земјите на 

ЕУ  

 Компаративната анализа на превентивните аспекти кај обезбедувањето на 

транспортот на пари во другите земји на светот е од особено значење. На тој начин се 

овозможува да се согледаат странските искуства. За нас особено е карактеристична 

примената на превентивните мерки во земјите членки на ЕУ
386

, при што оние кои се 

применливи би можеле да се усвојат, а тоа ќе придонесе за унапредување на оваа деј-

ност и кај нас. И развиените земји се соочуваат со проблемот на безбедно 

транспортирање на парите. Од нивните искуства треба да се научи дека ништо не треба 

да се остави на случајноста, т.е. потребно е да се делува пред да стигне опасноста. Тие 

укажуваат на солидни, практични, ефикасни и проверени решенија за реализација на 

овој процес. 

  За време на транспортот на пари во сите земји членки на ЕУ најчесто се 

користат оклопни возила. Сепак, регулативата во однос на заштитата на оклопните 

возила широко варира помеѓу земјите членки на ЕУ. Често е потребна сертификација 

од страна на официјално признат технички институт, како и претходно одобрение од 

надлежен орган, пред оклопните возила да може да се користат за транспортот на пари. 

  Во 17 земји членки на ЕУ е наметнат систем за следење - GPS (Global 

Positioning System). Системите за следење обично се директно поврзани со контролната 

соба на компанијата за транспорт на пари, овозможувајќи постојано позиционирање на 

секое возило. Невообичаено однесување во и околу возилото, исто така, може да се 

открие преку системот за следење.  

  Систем за комуникација помеѓу возилото за транспорт на пари и контролниот 

центар на компанијата се користи во сите земји членки на ЕУ, кој се воспоставува 

                                                            
385 Заштитен елек непробоен од пиштолска муниција и муниција од автоматско оружје од видот 

Калашњиков, според чл. 3, ст. 1, т. 3, Упатство за утврдување начин на вршење обезбедување на пренос 

на пари и други вредносни пратки, Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот, 

23.11.2007 
386 Scope of analysis in view of the comparative study of cash in transit legislation within 25 EU member states, 

Overview of the legislations governing cash in transit (private security) in 10 new EU member states who joined 

EU on 1st May 2004, 2006, преземено од  

http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/Comparative_overview_CIT_legislation_10_new_MS_full_te

xt_EN.pdf  [пристапено на 10.08.2011], A comparative overview of the legislations governing the cash in 

Transit private industry in the 15 EU members, Final Report of a CoESS/UNI-Europa joint Report funded by 

the European Commission, October 2004, преземено од 

http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/Comparative_overview_CIT_legislation_15_MS_full_text_EN

.pdf 

[пристапено на 10.08.2011], Scope of analysis in view of the comparative study of CIT legislation within 25 EU 

Member States, Access conditions to the profession of CIT persons and companies, Tables, may, 2006, 

преземено од http://www.coess.org/studies.htm [пристапено на 20.08.2010] 

http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/Comparative_overview_CIT_legislation_10_new_MS_full_text_EN.pdf
http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/Comparative_overview_CIT_legislation_10_new_MS_full_text_EN.pdf
http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/Comparative_overview_CIT_legislation_15_MS_full_text_EN.pdf
http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/Comparative_overview_CIT_legislation_15_MS_full_text_EN.pdf
http://www.coess.org/studies.htm
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преку радио врска или мобилен телефон. Комуникацијата меѓу возилото и полицијата, 

пак, се одвива преку контролниот центар на компанијата. 

  Возилата за транспорт на пари обично носат различни сигнали од сите нивни 

страни, со цел да се овозможи брза идентификација од далечина (дури и од воздух). 

Сигнализацијата вклучува идентификациски број и лого на компанијата, а во некои 

случаи и портокалови ротациони светла. Во 7 земји членки постојат официјални 

правила и прописи кои се однесуваат на сигнализацијата на возилата (најчесто во 

однос на големината на сигналите, нивната видливост и врска со содржината на транс-

портот, како и нивната позиција на самото возило - напред, назад, странично и горе). 

  Интелигентните банкнотни неутрализирачки системи (IBNS) исто така се користат во 

одредена мера. IBNS може да се дефинира како целосно интелигентен неутрализирачки систем 

што спречува неовластени обиди да се отвори садот со трајно неутрализирање на неговата 

содржина. Додека IBNS се користи само во ограничен број на земји членки на ЕУ, 

неутрализирачките системи при транспорт на пари пеш се многу чести во повеќето 

земји членки на ЕУ. IBNS законски се регулирани само во 4 земји членки на ЕУ
387

, 

иако овие системи се користат и во други земји, без притоа нивната примена да биде 

нормативно-правно регулирана. Таквите законски ограничувања, главно, се однесуваат 

на техничките аспекти на неутрализирачките системи, нивната содржина, нивото на 

неутрализација и вредноста на транспортираните добра. Системот IBNS треба да биде 

одобрен од страна на официјално сертификационо тело или од страна на надлежен ор-

ган. Повеќето IBNS технологии се сертифицираат за ограничен временски период. 

8. Превентивни аспекти кај обезбедувањето на транспорт на пари во земјите на 

Република Македонија 

        Состојбата
388

 со примената на превентивните мерки кај обезбедувањето на 

транспорт на пари во Република Македонија од страна на агенциите за обезбедување 

на лица и имот, во рамките на приватната безбедност, изгледа вака: 

 во сите агенции претходно се составува план за обезбедување на транспортот на 

пари, според донесено интерно упатство за утврдување начинот на вршење 

обезбедување на пренос на пари и други вредносни пратки; 

 комуникацијата при обезбедувањето на транспорт на пари меѓу лицата од 

безбедносниот персонал, како и меѓу нив и мониторинг центарот се одвива преку 

радио станица, мобилен телефон или комбинирано (во случај некое од овие средства 

да откаже); 

 40 % од агенциите за обезбедување на лица и имот, транспортот на пари го вршат со 

блиндирано возило, 36 % со неблиндирано, но возило прилагодено за потребите на 

транспортот на пари, а 24 % со обично патничко моторно возило; 

 32 % од менаџерите на агенциите сметаат дека најдобар и најбезбеден период од 

денот за реализација на транспортот на пари е 05.00 – 08.59 часот и 09.00 – 12.59 

часот; 

 во најголемиот број од агенциите, при обезбедувањето на транспортот на пари 

вработените носат заштитен елек – панцир и огнено оружје, потоа следат употребата 

                                                            
387 Белгија, Унгарија, Италија и Луксембруг, додека во некои други земји има дополнителни законски 

ограничувања – во Финска, на пример, законски се регулирани само безбедносните кутии, а во Франција 

се користат само во исклучителни ситуации и тоа кога транспортот се врши со обични возила. 
388 Податоците се дел од резултатите добиени од спроведеното анкетно истражување во рамки на 

магистерскиот труд Обезбедување на транспорт на пари во Република Македонија – превентивно-

оперативни аспекти од Кире Бабаноски, одбранет на Факултетот за безбедност – Скопје, на 03.06.2011 

год. 
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на GPS – от (Global Positioning System) и безбедносните куфери и чанти, а само мал 

број од агенциите применуваат ротационо светло и заштитен шлем како превентивни 

лични мерки на заштита – заштитните мерки се применуваат комбинирано 

(процентуално прикажано во табелата). 

Мерки на заштита кои се применуваат  при обезбедувањето на транспорт на 

пари во Република Македонија 
 

ранг заштитна мерка %    

1 заштитен елек – панцир 80 

2 огнено оружје 76 

3 GPS (Global Positioning System) 44 

4 безбедносни куфери и чанти 36 

5 ротационо светло 16 

6 заштитен шлем 12 

 

  Сепак, и покрај примената на превентивните мерки при обезбедувањето на 

транспорт на пари, нападите постојат и се извршуваат. Сите агенции за обезбедување 

на лица и имот го немаат правото при нивната работа да поседуваат и да употребуваат 

огнено оружје, а во агенциите кои го имаат тоа право, сите вработени лица за 

обезбедување, пак, немаат право да поседуваат и да носат огнено оружје. Најчесто, 

разбојниците ги напаѓаат пратките кои се транспортираат и обезбедуваат без огнено 

оружје и со обични патнички моторни возила или неблиндирани прилагодени моторни 

возила. Всушност, тие напаѓаат врз оние транспорти во кои преземањето на 

превентивни мерки на заштита е минимално. Затоа, може да се констатира дека 

непреземањето на мерки за заштита при работа влијае врз зацврстување на одлуката 

кај напаѓачите да ги нападнат и одземат вредностите кои се транспортираат.  

9. Заклучни согледувања и предлози 

  Зачестените напади врз возилата за транспорт на пари ги навеле корисниците и 

вршителите на оваа дејност на нови, посовремени и поефикасни видови концепти на 

заштита и воспоставување нови методи и технологија на обезбедување на парите. 

Доследната примена на сите претходно наведени мерки може да помогне за негова 

успешна реализација и без штетни последици (или евентуално нивно сведување на ми-

нимално ниво).   

  Најважната од сите мерки кои се преземаат при обезбедувањето на транспорт на 

пари е овој процес секогаш да биде строго чувана тајна, како во однос на времето и 

местото на тргнување така и во однос на маршрутата на движење на возилата и лицата 

од безбедносниот персонал кои ги пренесуваат парите, вредносните пратки или 

доверливите документи. Само определен број на лица кои директно се вклучени во ор-

ганизирањето и спроведувањето на транспортот може да знаат од каде, кога и по која 

релација парите ќе бидат пренесени до саканата дестинација. Подготвувањето на 

транспортот на пари секогаш треба да се одвива тајно. Во планирањето потребно е да 

бидат вклучени само неопходниот број на вработени, а притоа добро би било да се 
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изработат најмалку два плана и до последен момент да не се знае кој план ќе биде 

користен. При обезбедувањето на транспортот на пари постојат дополнителни мерки 

на внимателност кои би било добро да се земат предвид и да бидат користени, а тие се: 

меѓусебно водење на шифрирани разговори, користење на заштитени радио врски, 

камуфлирање со „празен транспорт“, откривање на тајно следење и мерки за негова 

проверка и др. Извршувањето на активноста транспорт на пари и негово обезбедување 

треба да биде доверено на искусни работници од безбедносниот персонал кои работат 

подолго во оваа област и психо-физички се способни и подготвени за таква работна 

обврска.  
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PREVENTIVE MEASURES FOR THE SECURITY OF CASH IN TRANSIT 

Abstract 

   This paper explores preventive aspects of the security of cash in transit, through 

description of the measures which are taken for that aim and till now are shown as the most 

effective in our and other countries. Security of cash in transit is activity which is followed 

with many risks, threats, dangerous, vulnerabilities, but sometimes also attacks. Minimizing 

and neutralizing of these harm conditions and prevention of the negative consеquences which 

are result of the robber attacks against cash in transit, is problem which requires new 

innovative solutions and specific measures of security, conspiracy and attention.   

 

 Key words: preventive measures, security, cash in transit, vehicles, security bags and 

cases, insurance  
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ОСМИСЛУВАЊЕ  МОТИВИРАЧКИ  МАТЕРИЈАЛИ  ЗА 

ИЗУЧУВАЊЕ НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК ОД ОБЛАСТА НА 

БЕЗБЕДНОСТА
*
 

Апстракт 

 Целта на трудот е да се дадат насоки за наставниците коишто предаваат 

англиски јазик за посебни цели, конкретно во областа на безбедноста, за начините на 

кои нивните часови можат да ги направат поинтересни и помотивирачки за студентите. 

Наставниците често се соочуваат со ситуации во кои им недостасуваат соодветни 

материјали со коишто би се задоволиле потребите на студентите за стекнување знаења 

на англиски јазик поврзани со нивната идна професија. Оттука, наставниците мора 

самите да создаваат наставни материјали коишто ќе соодветствуваат со нивото на 

студентите, нивните потреби и очекувања. 

 Трудов нуди практични примери со кои би се постигнала оваа цел, а кои се 

однесуваат на англискиот јазик од областа на безбедноста. Истиот, главно, се 

сосредоточува на материјали со кои се интегрираат четирите јазични вештини и кои 

придонесуваат изучувањето на одредена тема да биде поинспиративно и мотивирачко 

за студентите. Внимателно одбрани и осмислени комуникативни задачи помагаат во 

премостувањето на јазот помеѓу наставата во училница, од една, и употребата на 

јазикот во стварноста, од друга страна. 

 

Клучни зборови: англиски јазик за посебни цели, наставни материјали, јазични 

вештини, безбедност, интегриран пристап. 

1. Вовед 

Ширењето на англискиот јазик на глобално ниво и неговото промовирање во 

јазик на меѓународната комуникација, во последниве неколку децении, неизбежно ја 

наметнаа потребата за негово изучување на сите континенти. Ваквата констелација 

доведе до огромна бројка на луѓе кои почнаа да го изучуваат англискиот како странски 

јазик, што од своја страна значеше развој на мноштво разновидни програми за настава 

по англиски јазик ширум светот. Во периодот по Втората светска војна, новиот светски 

поредок придружен со техничко-технолошкиот напредок во сите сфери на човековото 

живеење создадоа услови за употреба на англискиот јазик во различни контексти и 

ситуации, што придонесе за развој на англискиот јазик за посебни цели како дел од 

поширокиот концепт на англискиот јазик како странски јазик. Единствено на ваков 

начин можеа да се задоволат потребите на лицата коишто работат различни професии 

за кои им е неопходно познавање на англискиот јазик на струката заради остварување 

подобри резултати на работното место и можност за нивна професионална наобразба и 

усовршување. Ова, меѓу другите, важи и за лицата коишто се вработени во 
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безбедносниот сектор чиј примарен интерес е изучување на англискиот јазик 

конкретно од областа на безбедноста. Со оглед на тоа дека Факултетот за безбедност 

претставува високообразовна институција којашто едуцира студенти коишто во иднина 

би работеле токму во безбедносниот сектор на Република Македонија, сосема е 

логично наставата по англиски јазик да биде сосредоточена на развивање на нивните 

јазични вештини на теми исклучиво од безбедносната сфера. Вака поставените цели 

претставуваат вистински предизвик за наставниците коишто при изработката на 

наставните материјали мораат, од една страна, да осмислуваат вежби и активности 

коишто би им го задржале интересот и мотивацијата, но од друга страна, мораат и да се 

грижат за одбирање на теми коишто се релевантни за нивната идна професија. Имајќи 

го предвид фактот дека како наставници по англиски јазик на споменатата 

институција, имавме можност директно да ја согледаме комплексноста на овој процес, 

во страниците што следат ќе се обидеме да дадеме свој придонес во поглед на нудење 

конкретни решенија за изведување ефективна и содржински богата настава по 

англиски јазик, токму од оваа област, преку соодветно интегрирање на четирите 

јазични вештини. 

2. За спецификите на наставата по англиски јазик за посебни цели 

 Англискиот јазик за посебни цели се карактеризира со одредени специфики 

пред сè во однос на целната група за која е наменет, бидејќи станува збор за јазик 

наменет за одредена категорија луѓе коишто имаат конкретни потреби и очекувања од 

јазикот. Оттука, неспорна е важноста на соодветни наставни материјали со кои би се 

постигнала целта за оспособување на ваквата категорија говорители за функционално 

користење на англискиот јазик во рамките на професијата во која дејствувааат. За 

ваквата целна група е неопходно да се развиваат наставни содржини со теми директно 

поврзани со професијата, структурирани на начин кој овозможува паралелно 

стекнување и на професионално, но и на јазично знаење. Вака поставените задачи 

налагаат исклучителен напор од страна на наставникот кој при осмислувањето на 

наставната програма мора да даде одговор на мноштво прашања, меѓу кои би ги 

издвоиле следниве: 

 Кои се клучните теми на кои треба да им се даде посебен простор во наставните 

материјали? 

 Какви се познавањата на наставникот од темите/областите важни за струката за 

која се оспособуваат студентите? 

 Во која мера треба студентите да бидат упатени во конкретната тема? 

 Какви видови извори ќе бидат користени како основа при изработката на 

материјалите? и сл. 

Наведените прашања се исклучително важни и бараат огромна ангажираност на 

наставниците, особено поради тоа што и тие самите мораат да истражуваат и да ги 

проучуваат конкретните теми, главно, служејќи се со автентични извори, за да можат 

на крајот да понудат материјали коишто би содржеле релевантни и проверливи 

информации. 

 Што се однесува, пак, до мотивацијата на студентите, со оглед на тоа  дека се 

работи за лица коишто аспирираат кон одредени професии или, пак, се веќе дел од нив, 

би било логично да се очекува дека кај нив веќе постои интерес за знаења од 

специфичната област за која се едуцираат. Сепак, ваквата мотивација не мора нужно да 

значи дека тие априори се мотивирани и за изучување на јазикот. Меѓу студентите, 

главно, постојат два вида на мотивација: внатрешна и надворешна. Внатрешно 

мотивирачки активности се оние активности коишто се изведуваат поради нив самите, 
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додека надворешно мотивирано поведение секогаш претставува антиципирање на 

некаква награда однадвор. Целта на ваквите курсеви е поттикнување на внатрешната 

мотивација, којашто исклучиво може да се оствари преку квалитетни и добро 

осмислени содржини. Според Браун (1994: 42), постојат мноштво активности преку 

кои би можела да се развие внатрешната мотивација, а овде ќе ги издвоиме следниве: 

 Усвојување на вештината на пишување како мисловен процес во кој студентите 

слободно и отворено ги развиваат своите идеи; 

 Примена на пристап кој е поврзан со јазичното искуство на студентите, преку 

кој тие сами создаваат материјали за читање коишто останатите студенти може 

да ги читаат на час; 

 Усни вежби за течно говорење на јазикот во кои студентите зборуваат за теми 

коишто ги интересираат нив, а не теми коишто се дадени од наставникот; 

 Слушање на академско предавање од областа на нивните студии преку кое 

можат да добијат специфични информации; 

 Изведување на комуникативна јазична настава преку која со изучувањето на 

јазикот студентите се оспособуваат за извршување на одредени специфични 

функции итн. 

 

3. Процесот на изготвување материјали за изучување англиски јазик за 

студентите на Факултет за безбедност 

Голем дел од наставниците коишто изведуваат настава по англиски јазик за 

посебни цели се соочуваат со проблемот на недостаток на соодветни материјали 

поврзани со специфичната област на изучување. Тие влегуваат во училницата без 

речиси никакво познавање и материјали поврзани со специфичната област, а во некои 

случаи немаат дури ни претходно изготвен наставен план кој би можеле да го следат 

при изведување на наставата. Ставени во таква позиција, единственото нешто коешто 

можат да го направат е да креираат сопствени материјали или пак да позајмат 

материјали од интернет со коишто би работеле на час. Со ваков проблем, всушност, се 

соочивме и ние пред неколку години кога почнавме да работиме на Факултетот за 

безбедност (тогаш Полициска академија). Единствените материјали коишто тогаш ги  

имавме на располагање беа еден учебник, напишан пред повеќе од триесет години во 

Хрватска, и една компилација од материјали коишто се користат на Полициската 

академија во Букурешт, а коишто не се публикувани. Единственото нешто што нам 

како наставници ни преостануваше беше да креираме наши материјали, што 

претставуваше исклучително сложен и макотрпен процес кој траеше неколку години. 

Креативниот процес, всушност, се состои од неколку фази:  

Првата фаза се однесува на анализа на потребите. Пред да се пристапи кон 

изработка на материјалите за студенти коишто го изучуваат јазикот на универзитетско 

ниво, неопходно е да се спроведе анализа на потребите помеѓу студентите или пак 

лицата коишто веќе дипломирале и работат во конкретната област. Тие најдобро можат 

да се изјаснат во врска со она што им е неопходно да го научат, како и компетенциите 

коишто им е неопходно да ги развиваат. На овој начин се добива многу појасна слика 

за нивниот стил на учење, но и за нивните интереси и потреби, што подоцна треба да 

му олесни на наставникот при развивањето на стратегии со кои би се задоволиле 

нивните очекувања од предметот. Пред неколку години, ваква анализа беше 

спроведена на Факултетот за безбедност (тогаш Полициска академија), со која беа 

опфатени студентите на Факултетот и поранешни студенти  вработени во 

Министерството за внатрешни работи (Трајкова, 2007). Со оваа анализа беа собрани 

информации за сите работи коишто нужно треба да бидат вклучени во наставните 
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материјали, преку развивањето на различните јазични вештини, со што на студентите 

ќе им се овозможи да се стекнат со знаења неопходни за нивната идна професија. 

Студентите изјавија дека англискиот јазик најмногу го користат при нивната соработка 

со странски организации и институции од типот на Европол, Интерпол и сл.; при 

обезбедувањето на странски државјани; при вршењето секојдневни обврски на 

граничните премини или при земањето изјави од жртви или осомничени лица со 

странско потекло; при работата со странски делегации, политичари и дипломати на 

обуки, семинари, конференции во земјата и надвор од неа; при учеството во различни 

странски мисии и сл. 

 Втората фаза се однесува на одредување на нивото со кое студентите го 

владеат англискиот јазик. Преку тестирањето на студентите на Факултетот за 

безбедност беше утврдено средно/високо средно ниво на познавање на англискиот 

јазик, што логично значеше дека материјалите треба да бидат прилагодени токму на 

овој степен, со што би се постигнала посакуваната и претходно поставена цел.   

Третата фаза опфаќа одбир на теми коишто ќе бидат поместени како дел од 

предметната програма. Темите сами се диференцираат врз основа на одговорите 

добиени од прашалникот како дел од анализата на потребите. Темите треба внимателно 

да бидат одбрани, во согласност со потребите од знаења за специфични области во 

нивната професија. Во нашиот конкретен случај, ги одбравме следниве теми: 

организација на полицијата и полициската работа, опишување на лица и настани, 

посебни полициски сили, злосторство и казна, судска постапка, сообраќајна полиција, 

еколошки криминал, меѓународни полициски мисии, истрага на местото на 

злосторството, казненопоправни институции, семејно насилство, малолетничка 

деликвенција, трговија со луѓе, тероризам, економски криминал и криминалот во 

медиумите. 

Четвртата фаза, која воедно претставува и најголем предизвик за наставникот, 

е поврзана со изработката на материјалите за секоја тема одделно. Целта на оваа фаза е 

да се создадат внатрешно мотивирачки материјали преку кои ќе се одржат интересот и 

мотивацијата на студентите. Новоизработените материјали би можеле да се сметаат 

дури и како подобар избор наспроти автентичните извори, особено поради фактот што 

тие се поврзани со конкретен наставен план кој предвидува соодветно градирање на 

содржините во поглед на нивната сложеност, но и систематска покриеност на 

поставените теми. 

При осмислувањето и изработката на материјалите за изучување на англискиот 

јазик за посебни цели, неопходно е да се земе предвид следново:   

 Активностите коишто ќе бидат одбрани треба да придонесат за развивање на 

сите четири јазични вештини (читање,слушање, пишување и зборување), а треба 

да се одберат и соодветни граматички содржини и вокабулар за секоја тема 

одделно; 

 Активностите треба да бидат практично применливи; 

  Активностите, проектите и задачите треба да им помогнат на студентите да го 

поврзат знаењето со нивните искуства; 

 Примерите и студиите на случај треба да се актуелни и да ги одразуваат 

современите практики, стандарди и проблеми, така што студентите ќе можат 

подобро да ги поврзат и разберат, но и да ги разберат конкретните нешта 

коишто ќе им бидат потребни во нивната идна професионална практика. 

Вежбите и задачите може да се поткрепат и со автентични материјали (извадоци 

од весници, слики, музика, видеоматеријали и сл.); 
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 Методите на презентација треба да бидат разновидни и во согласност со 

поставените теми.  

Последната фаза подразбира испробување т.е. тестирање на новоизработените 

материјали и нивно евалуирање од страна на студентите. Повратната реакција на 

студентите е најважна и во најголема мера ќе помогне во лоцирањето на нештата 

коишто евентуално би требало да се подобрат во иднина. 

По спроведувањето на анализата за потребите и проверка на компетентноста, го 

утврдивме нивото на знаење на студентите и конкретните теми коишто би ги 

поместиле во материјалите. Сепак, пред да преминеме кон четвртата фаза и 

изработката на вежбите, одделно за секоја конкретна лекција, пред нас се јавија многу 

дилеми и прашања коишто моравме да ги решиме. Така,  требаше точно да знаеме на 

каков начин би провериле дали содржините соодветствуваат со нивото на знаење на 

студентите, дали треба да користиме автентични  извори, чии се авторските права на 

материјалите коишто ги користиме од интернет од различни извори, како ќе ги 

претставиме граматичките содржини, кои граматички единици кореспондираат со 

конкретното ниво, како ќе биде претставен вокабуларот, кои лица ќе учествуваат во 

аудиовежбите, дали вежбите ќе бидат напишани на британски или на американски 

англиски и сл. 

Според Ричардс (2011: 265), постојат неколку аспекти коишто треба да се земат 

предвид при справувањето со вакви и слични дилеми: 

 Граматика: Дали новите граматички единици ќе бидат презентирани преку 

текстови, преку извадоци од разговори итн.? Како ќе бидат одбрани? 

 Слушање: Дали аудиоматеријалите ќе се земаат од автентични извори 

снимени од реалниот свет, од пишани извори на дадена тема, или пак 

комбинација од двете? 

 Читање: Каков вид текстови ќе читаат студентите и како тие ќе бидат 

одбрани?  

 Пишување: Дали на студентите ќе им бидат покажани примери на различни 

видови пишани состави? Дали овие примери ќе бидат земени од вистински 

текстови или пак ќе бидат наменски напишани? 

 Говорење: Од кои извори ќе се земаат говорните активности? Ќе се користат 

ли дијалози, снимени материјали, текстови, слики, ситуации и сл. и како ќе 

бидат одбрани тие? 

Решавањето на поставените дилеми го почнавме со анализа на неколку 

учебници за изучување на општ англиски јазик од соодветното ниво и одбир на 

граматичките единици коишто би биле вметнати во нашиот учебник. Потоа, истите 

граматички единици ги поврзавме со конкретни теми, а потоа пристапивме кон 

разгледување на различните идеи коишто ги имавме во поглед на начинот на кој би ја 

организирале секоја одделна лекција и типот на задачи кои би ги вклучиле. Што се 

однесува до автентичноста, се потпревме на автентични културолошки настани и 

ситуации, но осмисливме и наши приказни поврзани со некои од конкретните настани. 

Таков беше случајот, на пример, со терористичките напади во САД од 11 септември 

2001 година. При обработката на овој настан, најпрвин требаше да прочитаме неколку 

вистинити приказни поставени на интернет од лица коишто биле во кулите-близначки 

за време на нападот, во кои беше опишано нивното спасување од урнатините. Потоа, 

врз основа на нивните сведоштва, напишавме приказна за едно момче коешто го 

претставивме како херој кој успеал да спаси неколку човечки животи. Слично 

постапивме и во лекцијата посветена на затворите и казнувањето, во која направивме 

приказна за Алкатраз и за најпознатите бегства од овој затвор, поткрепени со 
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автентични фотографии направени при престојот во Сан Франциско и посетата на 

објектот, а врз основа на вистинитите приказни коишто беа презентирани таму. Покрај 

сликите, беа искористени и неколку филмови за Алкатраз и за животот на тамошните 

затвореници. Најважната водилка низ целокупниот креативен процес беше нашата 

замисла да осмислиме текстови и задачи преку кои ќе ги интегрираме четирите јазични 

вештини. Во конкретната лекција поврзана со Алкатраз, на студентите најпрвин им 

беше даден воведен текст за озлогласениот затвор, а потоа аудиовежба во која 

поранешен чувар во затворот зборува за правилата и прописите во затворот во времето 

кога тој функционирал, а студентите имаа за задача да ги прибележуваат клучните 

информации и да одговорат на дадените прашања, по што самите пишуваат текст во 

кој ставени во улога на раководители на затвор треба да ги опишат своите визии за тоа 

како би го уредиле неговото работење и животот на затворениците. 

Откако завршивме со изработката на материјалите, следуваше нивно пилотирање 

и евалуирање од страна на студентите. Материјалите се користеа во наставата по 

англиски јазик во период од една година, а на крајот на годината на студентите им 

беше даден прашалник со кој требаше да се оцени квалитетот на истите (Трајкова, 

2010). Прашалникот го одговорија 55 студенти, а по обработката на одговорите беа 

добиени следниве резултати: 100% од студентите изјавија дека новоизработените 

материјали соодветствуваат на нивните потреби и нивната идна професија, а 82% од 

испитаните се изјаснија дека тежината на материјалите одговара на нивното ниво на 

знаење на јазикот (останатиот дел од студентите сметаа дека дел од вокабуларот е нов 

и непознат за нив, така што имале проблем при усвојувањето на новите зборови, а 

слично беше и образложението за граматичките единици. Некои студенти дури 

изјавија дека граматичките вежби за нив биле прилично лесни). Што се однесува до 

конкретните теми, 96,3% од студентите сметаа дека материјалите содржат теми 

поврзани со автентични културолошки извори и настани, а огромно мнозинство од нив 

коментираа дека информациите коишто ги добиле низ текстовите или преку 

видео/аудиоматеријалите им помогнале да научат нешто повеќе за функционирањето 

на агенциите за спроведување на законот, законите и прописите, како и судската 

постапка во другите држави. 97,7% од испитаниците одговорија позитивно на 

прашањето дали материјалите им помогнале да се запознаат не само со странското, 

туку и со домашното културно милје. Тие изјавија дека активностите и задачите 

коишто ги имале на часовите им помогнале пореално и појасно да ја набљудуваат 

ситуацијата во нивната држава и, конечно, 100% од нив се изјасниле дека материјалите 

ја зголемиле нивната мотивација во однос на претходната година кога работеле по 

друга наставна програма и дека работењето на реални случаи во областа на 

безбедноста придонела за нивниот поголем интерес и вклученост во целиот наставен 

процес. 

4. Пример за план на лекција на тема „Истрага на местото на злосторството“ со 

употреба на интегративниот пристап 

Интегрирањето на четирите вештини е еден од најголемите предизвици за 

наставниците коишто треба да го презентираат јазикот онаков како што се употребува 

во реалниот свет. Сепак, ваквата практика не е секогаш присутна во наставата по 

англиски јазик денес. Напротив, учебниците и наставните програми, главно, се 

сосредоточени на една или две јазични вештини истовремено, при што во некои случаи 

останатите вештини потполно се исклучуваат. Еден од начините за премостување на 

јазот помеѓу наставата во училница и употребата на јазикот во стварниот живот е 

преку примената на комуникативниот метод на изучување на јазикот. Слушањето, 

зборувањето, читањето и пишувањето претставуваат средства за комуникација, а меѓу 
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нив, слушањето и читањето се сметаат за рецептивни вештини коишто им помагаат на 

студентите да стекнат информации и да га усвојуваат јазикот, додека зборувањето и 

пишувањето спаѓаат во продуктивни вештини преку кои студентите активно го 

користат јазикот кој претходно го имаат научено. Постојат многу ситуации кога 

користиме повеќе од една јазична вештина за да комуницираме во секојдневниот 

живот. Оттука, со интегрирањето на четирите вештини се потенцира фокусот на 

реалниот јазик што понатаму може да доведе до сеопфатно развивање на нивните 

комуникативни компетенции. Интегрирањето на вештините му овозможува на 

наставникот да внесе поголема шареноликост во лекциите бидејќи и самиот спектар на 

вежби ќе биде поширок. Преку нив наставникот може да ја направи лекцијата 

подинамична, да ги вклучи студентите во разновидни интерактивни активности преку 

кои пред студентите ќе се создадат мноштво можности за активно учество на часовите, 

истовремено зголемувајќи ја нивната мотивираност за изучување на јазикот. Со 

ваквиот пристап се задоволуваат различните стилови на учење кај студентите, при што 

екстровертните студенти можат повеќе да говорат, интровертните се повеќе насочени 

кон слушањето и читањето, а оние со развиена аналитичност и визуелни преференции 

претпочитаат вежби преку кои можат да видат како зборовите се напишани и како се 

конструирани речениците. 

Според Браун (1994: 219), наставата по англиски јазик во минатото била 

ориентирана кон проучување на неговата форма, при што студентите учеле многу за 

неговата структура, но реално не го изучувале јазикот. И тој, исто така, смета дека 

интегрираниот пристап е најприфатлив во рамките на комуникативната, интерактивна 

рамка. Продукцијата и рецепцијата претставуваат две страни на паричката и многу 

често едната вештина ја зајакнува другата - учиме да зборуваме преку она што го 

слушаме, а учиме да пишуваме преку проучување на она што го читаме.  

Примената на интегративниот пристап во комуникативната училница бара од 

наставникот зголемен напор при одбирот на материјалите и осмислување на 

активностите во споредба со традиционалните методи. Во овој дел ќе претставиме 

конкретен наставен план, како пример преку кој ќе покажеме како може да се осмисли 

интегрирањето на вештините и неговите теоретски основи. Накратко, се работи за 

лекција во која се обработува убиството на Лора Вилсон, во која студентите имаат 

задача преку анализа на доказите да дојдат до вистинскиот убиец. 

Чекор бр. 1: (читање, зборување) 

Часот може да започне со поставување прашања на студентите околу значењето 

на англискиот акроним CSI. Студентите може да добијат задача да се обидат да ја 

објаснат разликата помеѓу дадените зборови поврзани со темата, како на пример: 

собирање/чување/испитување докази (to collect/to preserve/to examine evidence), јавен 

обвинител/истражен судија/кримтехничари (district attorney/ investigative judge/ crime 

technicians) и сл. Откако ќе завршат со оваа активност, студентите го читаат текстот во 

кој подробно се објаснува постапката при увид на местото на злосторството, а потоа 

заедно со наставникот детално ги анализираат стручните термини.  

Чекор бр. 2: (читање, зборување) 

Студентите добиваат инструкции дека ќе читаат текст за случај на убиство. 

Нивна задача е да го прочитаат првиот дел од текстот во себе, а потоа да раскажат што 

се случило. Потоа студентите заеднички ги разгледуваат доказите најдени на лице 

место и дискутираат за лицата осомничени за убиството. На крајот излегуваат со 

шпекулации за тоа кој би можел да е убиецот на жртвата Лора Вилсон и кои биле 

неговите/нејзините мотиви. 
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Чекор бр. 3: (слушање, пишување) 

Студентите слушаат снимени аудиоматеријал во кој полицаец ги испрашува 

двајцата осомничени. Нивна задача е да фаќаат белешки и да ги запишат сите работи 

кои ќе им бидат сомнителни и треба дополнително да се истражат. Потоа самите треба 

да напишат приказна во која ќе објаснат што, всушност, се случило критичната ноќ и 

кој сметаат дека е убиецот на Лора Вилсон. 

Чекор бр. 4: (зборување, пишување) 

Студентите имаат задача да работат во групи од тројца и да се обидат да ја 

реконструираат целата приказна земајќи ги предвид сите докази кои им беа дадени и 

интервјуата што ги слушнаа. 

Чекор бр. 5: (читање, зборување) 

Откако ќе завршат со претходната активност, студентите ги читаат приказните и 

им ја објаснуваат на останатите студенти нивната верзија на приказната. 

Чекор бр. 6: (зборување, читање) 

Штом ќе завршат со презентирање на приказните, студентите добиваат ливчиња 

на кои се запишани сите настани што се случиле ноќта кога се случило 

убиството.Студентите повторно работат во групи од тројца и хронолошки ги 

подредуваат ливчињата. Откако ќе ги подредат, ја читаат вистинската приказна за тоа 

како било извршено убиството и го откриваат вистинскиот убиец. Оваа вежба е важна 

и поради тоа што, редејќи ги настаните, студентите ја вежбаат и правилната употреба 

на наративните минати времиња во англискиот јазик: просто минато време (past 

simple), трајно минато време (past continuous) и предминато време (past perfect). 

 

5. Заклучок 

 Аргументите изнесени во трудот неизбежно нè водат до заклучокот дека 

единствено преку мозаик од активности кој ги интегрира четирите јазични вештини 

може да се постигне ефективно и сеопфатно изучување на англискиот јазик. Ваквиот 

заклучок, меѓу другото, важи и за англискиот јазик за посебни цели, во случајов во 

областа на безбедноста, а наведените примери претставуваат поткрепа на влијанието 

коешто вака концепираните вежби и активности го имаат врз мотивираноста на 

студентите и интересот за неговото изучување. Само преку употребата на 

интегрираниот пристап може да се одговори на предизвикот поставен пред 

наставниците за оспособување на студенти коишто ќе бидат компетентни 

функционално да го користат англискиот јазик како дел од нивната професионална 

практика во иднина. 
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Designing motivating materials to teach English for law enforcement 

Abstract 

This paper aims to give directions to teachers of ESP on how to make their classes 

more interesting and motivating for their students. ESP teachers very often face a classroom 

situation where there is a lack of suitable materials which satisfy students' needs for 

knowledge of English in the area of their future profession. Therefore, teachers need to create 

their own teaching materials suitable for students' level of English, their needs and  

expectations.  

The paper offers some practical examples of materials created for an ESP course in 

the area of security. It focuses mostly on materials which integrate the four skills and make 

the learning of a specific topic more inspiring and motivating for students. Carefully selected 

and designed communicative tasks help in bridging the gap between classroom teaching and 

real life language use. 
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