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Почитувани,
Во името на Уредувачкиот одбор и во свое лично име, сакам да го изразам искреното
задоволство од прераснувањето на досегашниот Годишник во Меѓународен годишник
на Факултетот за безбедност – Скопје.Сметам дека овој скромен, но значаен чекор
по скалата на повисоки вредности во академската сфера, ќе претставува можност
и поттик за наставниците и соработниците на Факултетот за безбедност на
патот кон уште покреативен пристап во научното промислување во сите полиња од
широката и предизвикувачка безбедносна област. Овој чекор напред во издавачката
дејност на Факултетот за безбедност, воедно, означува уште пошироко отворање на
вратите на нашата институција за научна соработка со научните работници и
високобразовните установи од безбедносната област од Република Македонија и
странство.Во оваа смисла, од исклучителна важност е продолжувањето и
зацврстувањето на научната соработка со високообразовните институции од
државите во Регионот со кои Факултетот за безбедност има воспоставено трајни
односи на партнерство во образовната, истражувачката и издавачката дејност.
Прераснувањето на Годишникот во Меѓународен годишник, го гледам низ призмата
на натамошното изградување на мозаикот на новата безбедносна архитектура во
Европа и на Балканот, чија содржина треба да се одликува со научна втемеленост,
демократска суштина и одговорност за сопствената и слободата на другите, при
што развојот на медиумите за презентирање на различни идеи, погледи, ставови,
мислења и проекции претставува неопходност.

Скопје, 28.12.2012.

Главен и одговорен уредник
Проф.д-р Томе Батковски
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МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ,
БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ
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Проф. д-р Снежана Никодиновска – Стефановска
Факултет за безбедност-Скопје

УДК: 327.36:341.17

ОБСЕ –ПРЕВЕНЦИЈА НА КОНФЛИКТИ 
Апстракт
Како безбедносна организација, Организацијата за безбедност и соработка во Европа
(ОБСЕ) е фокусирана на превенирање на конфликтите. ОБСЕ има развиено различни алатки за
да може да ги идентификува ситуациите и да го предвиди развојот на настаните кои имаат
потенцијал да ескалираат во насилни конфликти и да дејствува навремено.
Во трудот ќе бидат анализирани овие алатки (пред сè, високиот комесар за национални
малцинства) и искуството на ОБСЕ во превенирање на конфликтите.
Клучни зборови: ОБСЕ, превенција на конфликти, висок комесар за национални
малцинства, ЕУ.
ВОВЕД
Со своите 56 држави - учеснички Организацијата за безбедност и соработка во Европа ОБСЕ е најголема регионална безбедносна организација во светот. Сите европски држави
учествуваат во Организацијата, иако, за разлика од нејзиното име, и неевропски држави, исто
така, се земји - учеснички на ОБСЕ. САД и Канада се земји – учеснички, уште од самото
нејзино промовирање, а централноазиските држави станаа учеснички по стекнувањето на
независноста по распадот на СССР. Оттука, географскиот опсег на ОБСЕ е од Ванкувер до
Владивосток. Во рамките на овој регион, ОБСЕ е значаен инструмент за избегнување на
конфликтите – рано предупредување и превенција на конфликтите, за контрола на
конфликтите кои можат да резултираат со насилство – менаџирање на конфликти и за
реконструкција на општествата растроени од насилство – постконфликтна рехабилитација.
Покрај овие активности, во врска со потенцијалните конфликти ОБСЕ е ангажиран и на многу
други полиња, како што се контролата во вооружувањето, соработка во областа на економијата
и заштитата на животната околина, супервизија на почитувањето на човековите права и
набљудување и, каде што е неопходно, организирање на изборите. Овие активности можат да
се разберат како долгорочна превенција на конфликти.
Разновидните активности на ОБСЕ се базираат на дефиницијата за безбедноста на оваа
организација и нејзиниот претходник Конференцијата за безбедност и соработка во Европа –
КЕБС, која може да се опише како сеопфатна безбедност. Концептот на сеопфатна безбедност
се базира на принципот дека политичко-воените прашања не се единствени и од примарно
значење за одржување на безбедноста и стабилноста, туку заштитата и промоција на
човековите права и основните слободи, како и економските и еколошките прашања треба да
бидат интегрален елемент на безбедносната политика. Акцентот е ставен на нивната заемна
кохерентност, односно меѓузависноста помеѓу различните димензии на безбедноста.
Суштината на принципот е дека безбедноста е неделива 2.
1



ИЗВОРЕН НАУЧЕН ТРУД
Во текстот ќе биде употребуван терминот ОБСЕ, ко ј се однесува и на пр етходно то тело –КЕБС и на
сегашното –ОБСЕ.
2
Edwin Bakker and B.Bo mert, The OSCE and the Netherlands as Chairman -in Office (The Hague, Netherlands
Helsinki Cimmittee 2003) стр.1.
1
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ПРЕВЕНЦИЈАТА ОД ИСТОРИСКА И ОД СОВРЕМЕНА ПЕРСПЕКТИВА
Идејата за превенција на војните не е нова. Тоа беше доминантна тема на Виенскиот
конгрес 1815 година каде беа усвоени бројни мерки, како што се заемни консултации,
востановување на неутрални држави и демилитаризирани зони и мирно решавање на
споровите/конфликтите3 . Превенцијата на конфликтите е централна карактеристика на
Повелбата на ООН, којашто во Главите 6 и 7 ги овластува Советот за безбедност, генералниот
секретар и Генералното собрание мирно да ги решаваат споровите и да превенираат
избувнување на војни и други форми на вооружена конфронтација.
Главата 6 од Повелбата содржи серија на превентивни средства/инструменти, како што
се мисии за изнаоѓање на фактите, преговарање, медијација, концилијација/помирување,
судско решавање/спогодување и арбитража. Иако терминот „превентивна дипломатија“ беше
употребен 15 години подоцна, превенирањето насилни конфликти беше една од главните цели
на ОН за време на Студената војна. Превенцијата на конфликти и кризи, исто така, беше
доминантна во националните безбедносни агенди на двете конфронтирани суперсили во
поглед на превенирањето на нуклеарна конфронтација 4. Структурните и процедуралните
аранжмани како Маршаловиот план, НАТО и создавањето на заеднички европски институции
беа превентивни механизми, кои имаа намера, не само да обезбедат заштитен ѕид за заканата
од СССР, туку и да превенираат идни војни помеѓу државите од Западна Европа, носејќи ги
бившите спротиставени држави во колективни тела за носење одлуки и создавање либерална
безбедносна заедница 5.
Терминот превентивна дипломатија прв пат беше официјално употребен
во
Годишниот извештај на генералниот секретар на ОН Даг Хамаршелд (Dag Hammarskjöld) во
1960 година, каде тој посебно повикува /упатува на локализирање на регионалните конфликти
за да се превенира нивното прелевање во арената на суперсилите 6. Во 1992 година,
генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации (ООН), Бутрос Бутрос Гали
(Boutros Boutros-Ghali ) ја редефинира превентивната дипломатија за пост студеновоениот
контекст. Тој ја дефинира превентивната дипломатија како политика која има за цел да
превенира појавување/избувнување на конфликти, како и нивна ескалација во насилство. Б.Б.
Гали (1992) набројува 5 специфични мерки: градење доверба, мисии за изнаоѓање на факти,
мрежи на рано предупредување, превентино распоредување и демилитаризирани зони 7 . Тој
сметаше дека причините за насилните конфликти треба да бидат надминати преку економски и
социјален развој. Наследникот на Гали, Кофи Анан (Kofi Annan) ја унапреди идејата и
практиката за превенирање на насилни конфликти. Негова најзначајна иницијатива е развојот
на ОН од „култура на реакција во култура на превенција“, наведувајќи некои од примарните
барања за превентивна акција.
На значењето на превентивната акција како меѓународна политика не е обрнато
доволно внимание и од страна на други агенции поврзани со ОН, како што е Светската банка,
и регионалните организации како што се ОБСЕ и ЕУ, субрегионални, како и невладини
субјекти/актери.

3

Gordon A. Craig & Alexander L. Geo rge, 1995. Force and Statecraft: Dip lo matic Problems of Our Time, 3rd
edn. New York: Oxford Un iversityPress.
4
Michael S. Lund. ‘Early Warn ing and Preventive Diplo macy’, in Chester A. Crocker & Fen Osler Hampson
with Pamela Aall, eds, Managing Global Chaos . Washington, DC: Un ited States Institute of Peace Press,
(1996): 379–402.
5
Alice Ackermann. ‘Reconciliation as Peace-Build ing Process in Postwar Europe: The Franco-German Case’,
Peace and Change 19(3) 1994: 229–250.
6
United Nat ions, General Assembly, 1960. Introduction to the Annual Report of the Secretary- General of the
Work of the Organization, 16June 1959–15 June 1960. Supplement No. 1A (A/4390/Add.1). New Yo rk: Un ited
Nations.
7
Boutros Boutros-Ghali. Agenda for Peace:Preventive Diplo macy, Peacemaking and Peacekeeping . Report of
the Secretary-General, adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992, A/47/277S/24111, 17 June. New York: United Nat ions, (1992).
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Понатаму во текстот ќе се задржиме на улогата на ОБСЕ во превенирањето на
конфликтите.
КЕБС-ОБСЕ
Порано позната како Конференција за безбедност и соработка во Европа-КЕБС, ОБСЕ
беше иницирана со Завршниот акт на КЕБС од 1975 8 (познат како Хелсиншки завршен
акт/ХЗА). Имено, ОБСЕ процесот започна во раните 70 - ти години на 20 век како форум за
дијалог меѓу Истокот и Западот. Серија на конференции служеа да енумерираат принципи
околу кои Истокот (Варшавскиот пакт ) и Западните држави би можеле да се согласат. По две
години преговарање на серија конференции одржувани во Женева и Хелсинки, ХЗА беше
потпишан од 35 шефови на држави или влади на 35 држави - учеснички на ОБСЕ (33 европски
држави плус САД и Канада), во Хелсинки на 1 август 1975 година. ХЗА служеше да го
регулира процесот на детант помеѓу Истокот и Западот9. По Студената војна, се очекуваше
ОБСЕ да функционира како безбедносна организација за спречување на конфликтите и
промовирање на демократијата во поранешниот источен блок.
Трите „кошнички“ ја претставуваа основата на ХЗА. Денес, овие „кошнички“
вообичаено, се нарекуваат три димензии на ОБСЕ: политичко-воена димензија, економска и
еколошка димензија и човековата димензија.
Првата „кошничка“ е фокусирана примарно на сет на принципи за водење на односите
помеѓу државите во областа на безбедноста и на посебните мерки за градење доверба
(„confidence-building measures"- CBMs). Пристапот на ОБСЕ кон политичко-воената димензија
на безбедноста е сеопфатен, што вклучува бројни обврски за државите - учеснички и
механизми за превенција и решавање на конфликтите.
Втората „кошничка“ се однесуваше на соработката на полето на економијата, науката и
технологијата, како и заштитата на животната околина/екологијата. Активностите во
економската и еколошката димензија вклучуваа следење на развојот на настаните во овие
области меѓу државите - учеснички, со цел да ги алармираат за каква било закана од можен
конфликт и обезбедување помош во создавањето на економски и еколошки политики и
иницијативи за промовирање на безбедноста во регионот на ОБСЕ .
Обврските преземени од земјите - учеснички во ОБСЕ во третата „кошничка“ човековата димензија имаа за цел да се обезбеди целосно почитување на човековите права и
основните слободи; да се придржуваат кон владеењето на правото; да се промовираат
принципите на демократијата преку градење, јакнење и заштита на демократските институции
и да се промовира/ унапредува толеранцијата во областа на ОБСЕ. Хелсиншкиот финален акт
го признава/препознава како еден од неговите десет водечки принципи „почитување на
човековите права и основните слободи, вклучувајќи ја слободата на мислење, совест,
вероисповест или убедување"10.
Од своите почетоци ОБСЕ го следи пристапот на процесот (follow –up). Имено, како
што кажува и самото име, КЕБС не беше организација туку „Конференција во континуитет“
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Conference on Security and Cooperation in Europe: Final Act (Helsinki Accord), 1 Aug. 1975, reprinted in 14
I.L.M. 1292 (1975).
9
Види повеќе во: Снежана Нико диновска, Место то и улогата на ОБСЕ во современите меѓународни
односи, 2001, Факу лтет за безбедност, Скопје (докторска дисертација) стр.41 -46.
10
Хелсиншкиот завршен акт содржи Декларација за принципите, според која се раководат државите учеснички во меѓусебните о дноси и ко ја содржи 10 принципи, т.н. Декало г: 1. Суверена еднаквост на
дравите; 2. Воздржување о д закана и упо треба на сила; 3. Неповредливост на границите;
4.Територијален интегритет; 5. Мирно решавање на споровите; 6. Немешање во внатрешните работи на
државите;7. Почитување на човековите права и основните слободи, вклучувајќи ја слободата на
мислење, совест, вероисповест или убедување; 8. Еднакви права и самоопределување на народите; 9.
Соработка меѓу државите, 10. Совесно исполнување на обврските во согласност со меѓународното
право.
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односно процес на дипломатска конференција (‘conference diplomacy’). 11 Со ХЗА се
предвидуваат редовни follow –up конференции и состаноци. До 1990 година ОБСЕ немаше
формални институции. Дури и сега акцентот е ставен на аспектот - процес.
Во следниот дел ќе бидат истражени основните институции и механизми на ОБСЕ за
превенција на конфликтите. Главното вниманние ќе биде на инструментите кои најдиректно
придонесуваат за превенирање на конфликтите.
ОБСЕ И ПРЕВЕНЦИЈАТА НА КОНФЛИКТИ-ИНСТИТУЦИИ И МЕХАНИЗМИ
Избегнувањето на конфликтите преку рано предупредување и рана акција е главна
задача на ОБСЕ. Тоа, меѓу другото, е содржано во Хелсиншкиот документ на КЕБС од 1992
година12 . Карактеристиките на ОБСЕ, пред сè, сеопфатниот приод кон безбедноста,
соработката како начин на меѓусено дејствување, одлучување со консензус и пристапот кон
процесот (follow up), наместо институционален карактер се предиспозиции кои му
овозможуваат на ОБСЕ да игра активна улога во превенција на конфликтите. За оваа улога
ОБСЕ има бројни инструменти. Всушност, повеќето од структурите за донесување
одлуки/одлучување и оперативните стуктури, директно или индиректно се занимаваат со
превенција на конфликти. Како инструменти кои се директно насочени брзо да одговараат на
ситуации и развои кои можат да ескалираат во конфликти се следниве оперативни структури:
(долготајни) мисии и други операции на теренот ((Long-term) Misions and other field operations);
лични претставници на предсдавачот и мисии за утврдување на факти и известувачи (Personal
representatives of the Chairmen-in-Office) и високиот комесар за национални малцинства (High
Commissioner on National Minorities).
1. Мисии на ОБСЕ и други операции на теренот
Мисиите претставуваат главен инструмент на ОБСЕ за превенција на конфликтите,
управување со кризите, разрешување на конфликтите и постконфликтната рахабилитација во
регионот. Мандатот големината и активностите на мисиите се разликуваат одразувајќи ја
флексибилноста на овој инструмент. Мисиите и другите активности на теренот вообичаено се
востановуваат со одлука на Постојаниот совет, со согласност на земјата - домаќин. Нема два
исти мандати, што ја потенцира флексибилноста на овој инструмент. Флексибилноста,
комбинирана со голем број мисии му дава на ОБСЕ единствена можност да се соочи со
конфликтите и кризните ситуации во неговиот регион. Најчесто, нивниот мандат се однесува на
воспоставување контакти со локалните претставници и понатамошно јакнење на дијалогот
помеѓу спротивставените страни. Мандатот на поедини мисии се прилагодува на специфичната
ситуација во регионот каде што ќе биде распоредена мисијата, но заедничко им е
распознавањето на ситуација која може да генерира во конфликт и настојувањето да се спречи
тоа да се случи.13
2. Мисии за утврдување на фактите и мисии на известувачи

11

Bjorn Moler. Eu ropean Security:The ro le of the Organisation for security and Cooperation in Europe,
Working Paper 30- Reg ional and Global A xes of Conflict, Danish institute for Interntional studies, February
2008, str.2.
12
CSCE Helsinki Document: the Challenge of Change (Helsin ki 1992), Section III ”Early Warning, Conflict
prevention and Crisis Management (including Fact-finding and Rapporteur Missions and CSCE Peacekeeping,
Peaceful Settlement of Disputes)”.
13
Досега ОБСЕ имаше повеќе мисии на теренот особено во бившиот Советски Со јуз и бивша
Југославија,: Босна и Херцеговина, Косово, Естонија, Грузија, Хрватска, Латвија, Молдова, Македонија,
Таџикистан и Украина. ОБСЕ, исто така, има група за поддршка во Чеченија, советодавна и мониторинг
група во Белорусија и присуство на ОБСЕ во Албанија , види во: Bjorn Moler. European
Security...op.cit.,стр.11-15.
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Тоа се краткотрајни посети на експерти и водечки политичари или дипломати. Задача
им е да ги утврдат фактите за време на нивната посета на лице место во ситуации на судир кои
лесно може да екалираат во поопасна криза. Мисиите ги известуваат телата на ОБСЕ за
нивните наоѓања, а во некои случаи можат да дадат и препораки. Тие, исто така, проценуват
дали ОБСЕ би требал да иницира мисија или операција на теренот и со каков мандате и обем
треба да биде таа14 .
Вакви мисии можат да се основаат во согласност со условите содржани во т.13 од
Московскиот документ кој се однесува на прашањата од човековата димензија (Московски
механизам) и ставот 17 од Виенскиот механизам15 .
3. Лични претставници на претседавачот
Актуелниот претседавач на ОБСЕ, при решавање на кризи или судири може „со цел да
обезбеди поддршка, на своја сопствена одговорност, да определи личен претставник со јасен и
прецизен мандат16 . Претседавачот назначува лични претставници од редовите на познати
дипломати и истакнати политичари. Актуелниот претседавач го известува Високиот совет за
својата намера да именува личен претставник, како и за неговиот мандат. Најчесто, задачите
кои се очекува да ги преземат личните претставници се во врска со превенција на конфликтите
или управување на кризите, но и други задачи, како што е имплементацијата на одредбите за
контрола во вооружувањето и др.
Личните претставници се испраќаат за да го подготват патот за востановување
долготрајна мисија или да обезбедат присуство таму каде што присуството на мисија не е
неопходно или не е пожелно (во случајот со Молдавија).
4. Висок комесар на ОБСЕ за национални малцинства
Канцеларијата на високиот комесар за национални малцинства-ВКНМ беше етаблирана
да идентификува и бара рано разрешување на етнички тензии што можат да го загрозат мирот,
стабилноста и пријателските односи меѓу државите - учеснички на ОБСЕ. Согласно мандатот,
високиот комесар ќе обезбеди „рано предупредување“, и, по потреба, „рана акција“ во врска со
тензијата во која се инволвирани малцинства, која по оценка на високиот комесар може да се
развие во судир на подрачјето на ОБСЕ (повеќе за ВКНМ подолу во текстот).
Покрај овие оперативни структури активни на теренот, ОБСЕ има политички структури
за одлучување, што го комплетира опсегот на средствата на ОБСЕ за собирање на доверливи
инфромации, за воспоставување контакти со страните, за прибавување политичка поддршкаи
да формулира навремени одговори и структури кои имаат мандат да интервенираат политички.
Тие структури се Постојаниот совет (The permanent Council), Центарот за превенција на
конфликти (The Conflict Prevention Centre), Форумот за безбедносна соработка (The Forum for
Security Cooperation), Аd hoc-иницијативни групи (Ad hoc steering groups), Процедури за мирно
решавање на спорови (Procedures for the peaceful settlement of disputes).
1.Постојаниот совет
Постојаниот совет (ПС) на ОБСЕ (порано Постојан комитет) е тело за политички
консултации и одлучување за сите прашања кои се однесуваат на ОБСЕ и е одговорен за
неговата секојдневна работа17. Составен е од постојани преставници на државите - учеснички
14

CSCE Helsin ki Docu ment: the Challenge of Change (Helsin ki 1992), op.cit, т. 16.
Ibid., glava 3, t.13.
16
Ibid. glава1, t.22.
17
За да се зајакне способноста на КЕБС да одговори на предизвиците во подрачјето на КЕБС,
министрите за надворешни работи на состаноко т на Совето т на КЕБС одржан во Рим 1993 о длучија да
создадат едно посто јано тело во Виена составено о д претставници на сите држави 15
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на ОБСЕ кои се состануваат еднаш неделно во Виена. Постојаниот совет може да биде свикан
и за итни потреби. Постојаниот совет одржува, исто така, неформални состаноци,
овозможувајќи им на претставниците да разменуват мислења за различни прашања и да
покажат загриженост за развојот во областа на ОБСЕ. Како постојан форум за мултилатерален
дијалог и политички консултации, ПС може да се смета како „најзначаен пајак во мрежата на
ОБСЕ за превенција на конфликтите“18.
2. Центар за превенција на конфликти
Центарот за превенција на конфликти (ЦПК) ја поддржува Организацијата и нејзините
56 држави - учеснички на полето на раното предупредување, превенцијата на конфликти,
менџирањето на кризи и постконфликтната рехабилитација. Центарот ги координира
активностите на ОБСЕ на теренот и им помага во имплементација на нивните мандати. За да
помага во ова, Центарот има Оперативен центар за идентификување потенцијални кризни
области и планирање идни мисии и операции.
ЦПК претставува фокална точка во Секретаријатот за развивање на улогата на ОБСЕ во
политичко-воената димензија. Имено, Форумот за безбедност и Единицата за поддршка на
соработката во рамките на ЦПК ги покриваат политичко-воените аспекти на безбедноста во
областа н ОБСЕ.
3. Форум за соработка во областа на безбедноста
Овој Форум се состанува еднаш неделно во Виена и се занимава со воените аспекти на
безбедноста во областа на ОБСЕ. Форумот има за цел да создаде атмосфера на отвореност и
транспарентност во поглед на воени прашања и да развива мерки за намалување на ризикот од
вооружен конфликт. Форумот за соработка во областа на безбедноста е исто така одговорен за
имплементација на Мерките за градење на довербата и безбедноста, како и да ги решава итните
безбедносни прашања како што се употребата на сила во внатрешни конфликти и ширењето на
мало и лесно оружје 19 .
4. Ad hoc - иницијативни групи
Ad hoc - иницијативните групи можат да се основаат од случај до случај, кога ќе се
појави потреба, за да му се помогне на актуелниот претседавач, особено во областа на
превенција на конфликтите, управување на кризите и решавање на споровите. Одлуката за
формирање на една ad hoc иницијативна група се донесува врз основа на препораката на
актуелниот председавач и подразбира наведување на составот и мандатот кој ќе ги утврди
конкретните задачи и цели и ќе ја определи должината на траење. Со цел да се обезбеди
ефикасност, ad hoc - иницијативната група ја сочинуваат трите члена на Тројката (претходниот,
актуелниот и следниот претседавач на ОБСЕ) кои се секогаш членови на ad hoc - групата и
претставници на држави - учеснички за кои претедавачот смета дека можат да дадат придонес
во разрешување на одреден проблем 20 . Министерскиот и високиот совет на ОБСЕ можат да
одлучат да ја прекинат или да ја продолжат активноста на ad hoc иницијативната група. Исто
така, можат да го изменат или дополнат мандатот, составот и инструкциите кои ѝ се дадени.

учеснички. Ново то тело требаше да биде одговорно за дневните оперативни задачи на КЕБС под
раководство на претседавачот и да се состанува по д називот Постојан комитет на КЕБС. Со Документот
од Будимпешта 1994, Постојанио т комитет беше преименуван во Постојан совет.
18
A. Bloe, ‘The OSCE main po lit ical bodies and their role in conflict prevention and crisis management’ in M .
Bothe, et al. (eds.), The OCE in the meintanance of pece and security: conflict prevention, crisis management
and peaceful settlement of disputes (the Hague, Kluver 1997), стр. 35.
19
J. Kohen, Conflict prevention in the OSCE. An assessment of capacities (The Hague, Netherlands Intitute of
International Re lations “Clingendael’) стр. 19.
20
Helsin{ki doku ment 1992, g l.1, t.16-21.
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5. Процедури за мирно решавање на спорови
Државите - учеснички на ОБСЕ сметаат дека нивна обврска е меѓусебните спорови да
ги решаваат по мирен пат. Спорд нив, мирното решавање на споровите претставува суштинска
компонента на севкупната способност на ОБСЕ ефикасно да управува со промените и да
придонесе во зачувување на мирот и безбедноста.
ОБСЕ има развиено неколку механизми за мирно решавање на споровите. Тоа се
процедури што овозможуаат брзи и директни контакти помеѓу страните во конфликтот и
помагаат да се мобилизира конкретна акција од ОБСЕ. Предноста на овие механизми е таа што
тие не бараат консенсус, па можат да бидат активирани од одреден број држави - учеснички,
што овозможува брза реакција 21 .
Од наведените инструменти за превенција на конфликтите, мисиите и другите
операции на теренот и ВКНМ најдиректно придонесуваат за превенирање на конфликтите.
Понатаму, во текстот ќе биде анализиран ВКНМ за подобро разбирање на неговата улога и
капацитетите во превенирање на конфликтите.
ВИСОКИОТ КОМЕСАР ЗА НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА (ВКНМ)
На почетокот на 90-тите години од минатиот век стана јасно дека светот си дозволи да
биде изненаден од повторното појавување на „старите“ етнички тензии во Централна и во
Источна Европа како резултат на падот на комунизмот. Овие тензии често беа придружувани
со политичка нестабилност, немири и насилни акции. Внатрешните кризи во Југославија и во
бившиот Советски Сојуз добија регионална и меѓународна димензија. Како резултат на
ваквиот развој на настаните, ОБСЕ во 1992 година го усвои предлогот поднесен од Холандија
да се назначи ВКНМ 22. Високиот комесар (ВК) треба да обезбеди инструмент за превенција на
конфликти и менаџирње на кризи. Функцијата на ВК не е предвидена во рамките на
инструментите на човековата димензија на КЕБС, туку е изричито означена како „инструмент
за спречување на конфликтите во најраната можна фаза“. Ова јасно се гледа и според задачите
кои му се доделени: неговите надлежности не се во областа на унапредување и заштита на
човековите права, туку во областа на „раното предупредување“, а кога е потребно и „рана
акција“, во најраната можна фаза на тензиите во врска со прашањата кои се однесуваат на
националните малцинства кои сè уште не се развиле понатаму од фазата на раното
предупредување, но по оцена на високиот комесар имаат можност да се развијат во судир на
подрачјето на КЕБС, влијаејќи на мирот, стабилноста или на односите меѓу државите учеснички, на кои им треба внимание и акција на Советот и на Комитетот на високите
функционери “ 23 .
Иако мандатот на високиот комесар не е сосема јасен, со оглед на тоа што „раното
предупредување“ или „тензијата“ или „можноста да прерасне во конфликт“ не се дефинирани,
сепак е јасно дека главната улога на високиот комесар е во раната фаза на судирот - пред да
дојде до избувнување на насилство. Во практична смисла тоа значи дека ВК, на пр., може да се
занимава со случаите на унгарското малцинство во Словачка, или руското во балтичките земји,
но не и со судирите какви што беа, да кажеме во бивша Југославија или помеѓу Ерменија и
Азербејџан.
Високиот комесар е овластен да собира информации за прашањата за националните
малцинства, да ја оценува природата на евентуалната затегнатост и нејзините последици по
21

Документи KEBS,1975-1995, Međunarodna politika, Beograd,str. 385.
Бившио т министер за надворешни работи на Хо ландија Макс Ван дер Штул (Max Van der Stoel) беше
назначен за прв висок комесар во декември 1992, а Канцеларијата започна со работа во Хаг во јануари
1993. На состанокот на Министерскио т совет во Будимпешта во декември 1995 беше одлучено да му се
продолжи мандато т на госпо динот Штул до 31 декември 1998 . Во 2001 година го замени шведскиот
дипломат Ро лф Екеус (Ro lf Ekeus), а во 2007 Кну т Волебек (Knut Vollebeak).
23
CSCE Helsin ki Docu ment: the Challenge of Change (Helsin ki 1992),ch . II, Art.3.
22

13

мирот и стабилноста, да ги посетува страните учеснички на спорот за да постигне деескалација
на тензијата преку промовирање на дијалог, доверба и соработка помеѓу инволвираните
страни. Доколку, врз основа на сето ова, оцени дека постои ризик за потенцијален судир
високиот комесар може да издаде „рано предупредување“ претседавачот на ОБСЕ веднаш ќе го
достави до Високиот совет (ВС). Ова прашање ќе биде ставено на дневниот ред за следниот
состанок на ВС. Ако некоја држава процени дека тоа раното предупредување заслужува итни
консултации може да го покрене Берлинскиот механизам кој се однесува на ситуации што
бараат итност. Високиот комесар може да преземе „рана акција“ така што ќе препорача ВС да
го овласти за понатамошно посредување помеѓу страните во спорот со цел да се изнајдат
можни решенија.
Мандатот на Високиот комесар има две значајни ограничувања. Тој нема да ги
разгледува прашањата за националните малцинства во ситуации кои вклучуваат организирани
терористички акти, како и кршењето на обврските преземени во рамките на КЕБС кои се во
врска со поединечни припадници на националните малцинства 24 . Првото ограничување
укажува на решеноста на државите на ОБСЕ да се дистанцираат од сите кои се служат со
тероризмот како средство на политичка борба, а второто го отсликува фактот дека високиот
комесар не е орган кој ќе се занимава со заштита на индивидуалните човекови права.
Активностите на високиот комесар во општи црти се состојат во:1) давање препораки
на владата во поглед на соодветната политика кон националното малцинство кое живее на
нејзината територија; 2) помош при изработка на законски текстови кои се од значење за оваа
област; 3) организирање на тркалезни маси, канцеларии за решавање на проблемите на
малцинствата и слични установи кои имаат за цел да го унапредат дијалогот помеѓу владата и
претставниците на малцинствата и 4) по потреба, итни посети на теренот за време на кои
дејствува како неформален посредник кој ја намалува напнатоста и отвора можност за
плодотворен дијалог 25.
Препораките на ВК се во форма на писмо до министерот за надворешни работи, во кое
тој сугерира да се направат одредени измени во владината политика кон односното
малцинство, најчесто за прашања како што се јазикот, образованието и државјанството.
Мандатот на ВК не ги предвидува препораките, кои се единствениот формален инструмент на
ВК (изземајќи го раното предупредување) кој му е на располагање за да ја спроведе својата
превентивнодипломатска функција. ВК гледа на препораките како на рамка во која владата и
малцинството можат да почнат конструктивно да се занимаваат со решавање на нивнит е
долготрајни проблеми. Мошне често препораките содржат сугестии за мерки кои може да ги
преземат владата или ОБСЕ за да се иницира или институционализира дијалог за причините
кои ја предизвикуваат тензијата, како што се одржување тркалезни маси, востановување
омбудсман и сл. Посредувањето /вклученоста на ВК помеѓу страните во спорот не завршува со
издавањето на препораки. Препораките се, всушност, почеток на долгорочниот процес на
дијалог помеѓу ВК и заинтересираните страни. Во некои случаи ВК предлага формирање на
експертски тимови кои би ја набљудувале состојбата и би помагале при имплементацијата на
неговите препораки26 .
Со цел да ја процени односната ситуација, ВК може да ја посетува секоја државаучесничка и лично да комуницира со непосредно инволвираните странии. Првите посети на
земјата, во принцип, имаат за цел запознавање со субјектите инволвирани во спорот,
сослушување на нивните гледишта, осознавање на главните спорни прашања, осознавање на
пречките и потенцијалните опасности за нерешавање на конфликтот. Неговата стратегија се
состои во развивање на лични односи со главните заинтересирани страни со цел да ги вклучи
во кооперативниот процес на смалување на конфликтот и имплементација на обврските. Тој се
среќава со широк круг на претставници на засегнатите страни. Комуницира со претседателот
на државата, премиерот, министерот за надворешни работи, други министри, како што се
24

Види : Документи KEBS 1975-1995, op.cit., str.191-196.
Branislav Milinkoviċ, Visoki ko mesar KEBS za nacionalne man jine, Međunarodna politika, Beograd,
1995/1030.
26
Vidi: The Rrole of the HCNM in OSCE Conflict Prevention,Fondation of inter-ethnic Relations,1997, str.31.
25
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министерот за внатрешни работи, за образование, култура, со членови на парламентот и други
владини службеници одговорни за прашања кои се однесуваат на малцинската политика. ВК се
среќава со лидерите на опозициските партии, избраните претставници на малцинствата,
претседатели на невладини организации, верски водачи, како и со голем број поединци.
Надворешните претставници, како што се „сродните држави“ на малцинствата, кои имаат
значаен интерес и влијание на развојот на конфликтот, исто така се консултирани.
Пред да ја посети односната држава, ВК се консултира со претседавачот на ОБСЕ, кој
пак, се консултира, во дискреција со односната држава/и, а може да изврши и пошироки
консултации. Пред планираното патување, ВК на односната држава ѝ доставува конкретни
информации за целта на својата посета. Во рок од две недели односната држава/и ќе се
консултираат со ВК за целите на посетата, што маоже да опфаќа унапредување на дијалогот,
довербата и соработката меѓу страните. По влезот во односната држава, истата ќе му
овозможи на ВК слободно движење и комуницирање, во согласност со одредбите од точка 25 27 .
Доколку односната држава не му дозволи на ВК да влезе во земјата и слободно да патува и
комуницира, тој за тоа ќе го извести Високиот совет. При својата посета, ВК може да се
консултира со инволвираните страни и може да прима информации во дискреција од секој
поединец, група или организација (имајќи ја предвид т.25) кои се директно заинтересирани за
прашањата со кои се занимава ВК. Тој пак ќе го почитува доверливиот карактер на таквите
информации. Државата учесничка ќе се воздржува од преземање каква било акција против
лицата, организациите или институциите поради нивното контактирање со ВК.
По посетата на односната држава, ВК ќе подготви строго доверлив извештај за
актуелниот претседавач на ОБСЕ за своите наоди и напредокот кој го постигнал во врска со
тоа прашање. Откако ВК ќе престане да биде ангажиран во решавање на некое прашање, тој
му поднесува извештај на актуелниот претседавач за своите наоди, резултати и и заклучоци. Во
рок од месец дена, актуелниот претседавач, дискретно се консултира за наодите, резултатите и
заклучоците со односната држава/и, а може да преземе и пошироки консултации. После ова,
извештајот, заедно со евентуалните коментари, се доставува до ВС.
Доколку ВК заклучи дека ситуацијата прераснува во судир, а смета дека неговите
можности за акција се исцрпени, тој за тоа ќе го извести ВС преку актуелниот претседавач.
Ако ВС се ангажира во решавање на некое конкретно прашање, ВК ќе го информира, а на
барање и советува ВС или некоја друга институција или организација која ВС може да ја
повика, во согласност со одредбите од Глава III од Хелсиншкиот документ од 1992, за акциите
кои можат да се преземат во врска со тензијата или судирот 28.
ВК ќе достави информации за своите активности на состаноците на ОБСЕ за примена
на одредбите од областа на човековата димензија, ако тоа од него го бара ВС, почитувајќи ја
притоа доверливоста. ВК Штул не користеше ниту една од двете можности кои му беа
ставени на располагање бидејќи, како што самиот изјавуваше, сопствената работа би ја оценил
како неуспешна ако би морал да прибегне кон „рано предупредување“ или „рана акција“.
Наместо тоа, тој се сосредоточи на стрплив и активен ангажман во насока на започнување
правовремен дијалог во земјите кои имаат потенцијално експлозивна малцинска ситуација.
Иако дејствува во тесна соработка со председавачот на ОБСЕ и Високиот совет на кои
им доставува извештаи, ВК во голема мера е независен при изборот на прашањата и начинот
како да им пристапи. Тој избегнува голем публицитет и се однесува во согласност со начелото
на доверливост кое е предвидено со мандатот од Хелсинки 1992. Наместо обвинување или

27

T.25 glasi: „Visokiot komesar nema da komunicira so i nema d a gi potvrduva komunikaciite
od koe bilo lice ili organizacija kaишто vr{ат ili javno {titат akti na terorizam ili
nasilstvo.” Helsin{ki dokument 1992, gl.2, t.25.
28
Главата 3 со држи о дредби за раното предупредување, спречувањето на судири и решавање на кризи
(вклучувајќи мисии за утвр дување на фактите и известувачи и мировни операции на КЕБС), мирно
решавање на спорови. Види: Хелсиншки документ 1992, гл. 3, т. 1-62, во Документи KEBS...op.cit.,
str.197.
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конфронтација тој се определи за кооперативност и заеднички пристап во решавање на
проблемите.
Досега, високиот комесар на различни начини дествувал во повеќе земји на ОБСЕ во
однос на прашањата на тамошните малцинства: руското малцинство во Естонија и Латвија,
албанското во Македонија, унгарското во Словачка и Романија, грчкото во Албанија,
словачкото во Унгарија, во Молдовија по различни малцински прашања и во Казахстан и
Киргистан за внатрешно етничките односи. 29
ЗАКЛУЧОК
ОБСЕ е единствена регионална организација која има како нормативни, така и
оперативни можности за превенција на конфликтите. Во 1990 година Париската повелба за
нова Европа ( the Charter of Paris for a New Europe) му довери мандат на ОБСЕ да бара
„начини за превенцијана конфликти кои можат да се појават преку политички средства “.
Бидејќи пан-европските стуктури за кооперативна безбедност беа предизвикани, а потоа и
„посрамотени“ со војната во Југославија, ОБСЕ сфати дека неговата улога во превенирање на
конфликтите е во нормативната димензија и меката безбедност. Во 1992 година ОБСЕ го
создаде Центарот за превенција на конфликти (ЦПК) за да служи како фокална точка за
европското рано предупредување и мирно решавање на спорови. Но, со мали исклучоци ЦПК
беше заобиколуван за време на ескалацијата на крвавото насилство на Балканот. Државите кои
имаа значајна улога во објаснување на конфликтите преферираа да ја следат својата политика
преку ЕУ, ОН и преку меѓународни и ad hoc- контакт групи.
Поуспешна иницијатива беше етаблирањето на ВКНМ на ОБСЕ со задача да обезбеди
рано предупредување и рана превенција на малцински конфликти. Улогата на ВК е поуспешна
од улогата на ЦПК заради неговата можност да дејствува заедно со засегнатите страни во врска
со структурните причини за конфликтот. Неговиот постојан ангажман во балтичките држави,
на пр , помогна да се смири тензијата околу статусот на руското малцинство.
Целта на ВК, како што истакнавме, не е заштитата на правата на малцинствата во
согласност со меѓународните стандарди сама по себе, туку надминување/отстранување на
ризиците по европаската безбедност со реагирање на конкретните малцински ситуации.
Дејствувајќи во согласност со специфичностите на секоја поединечна ситуација, ВК со своите
предлози, препораки и коментари создава практика, чие значење може да ги надмине
потребите на одредениот случај.
Високиот комесар за национални малцинства е еден од органите на т.н. превентивна
дипломатија кој се појави во последниве години на универзално и на европско ниво. Потребата
од оваа институција укажува на цврстата поврзаност на малцинските проблеми и
меѓународниот мир и безбедност, како и на уверувањето дека по завршетокот на Студената
војна опасноста од судири во рамките на државите е поголема од опасноста од судири помеѓу
нив.
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OSCE- CONFLICT PREVENTION
Abstract
As a security organization Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) is
focused on conflict prevention. The OSCE has developed many different tools to identify situations
and developments that have the potential to escalate into violent conflicts and to react rapidly.
In the article will be analized these tools (first of all The High Commissioner on National
Minorities-HCNM) and the OSCE’s experience in conflict prevention.
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Планирањето како важен сегмент
при обезбедувањето на транспорт на пари
Апстракт
Главниот предмет на обработка на трудот е планирањето кое претставува еден од
важните сегменти при процесот на реализација на обезбедувањето на транспорт на пари и
други вредносни пратки. За таа цел, најпрво во трудот се даваат поимните определувања на
планирањето, како најосновна од сите менаџерски функции, и планот, како резултат на самиот
процес на планирање. Во посебни делови и доста детаљно се разработени и анализирани
плановите за обезбедување на транспорт на пари кои ги изра ботуваат Министерството за
внатрешни работи на Република Македонија – Полицијата и приватните агенции за
обезбедување на лица и имот, како дел од потсистемот на приватната безбедност. За процесот
на планирање и составување на планот се прикажуваат законските основи, задолжителните
елементи, активностите, лицата кои се вклучени и соодветната логистика. На крајот од трудот,
се сумирани заклучните согледувања, а се даваат и конкретни предлози за унапредување на
фазата на планирање, како дел од процесот на обезбедување на транспорт на пари, пре ку
исполнување на одредени услови и почитување на предложените правила од страна на
субјектите кои се задолжени за спроведување на оваа активност.
Клучни зборови: план, планирање, обезбедување, транспорт, пари
ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ
Транспортот претставува пренос на предмети и патници од едно место на друго.
Транспортот на пари30 е термин кој се употребува за да ги опише банкнотите кои се во процес
на пренесување од една на друга локација. Кога станува збор за транспорт на пари и други
вредности, тогаш се појавуваат цела низа на ризици, закани, опасности и загрозувања. Па така,
доколку вредноста на предметите е голема, тогаш транспортот на овие предмети претставува
примамлива цел за напад на криминални, пред сè, разбојнички групи31 . Тоа ја потврдува
констатацијата дека парите се особено чувствителни кога се пренесуваат. Во текот на
транспортирањето, постојат бројни ранливости, кои е неопходно да се идентификуваат, контролираат и следат.
Управувањето со ризици е важно за секого, едноставно, бидејќи тоа е најдобриот метод
кој ни е на располагање и што ни овозможува да се определи степенот на заштита кој е
потребно да се постави за различните средства со најразумни трошоци 32 . Доколку добро се
изменаџира овој процес, успешно ќе може да се реализира поставената цел, а тоа е безбедно



СТРУЧЕН ТРУД
За овој поим повеќе на http://www.adnas.com/applications/faqs_for_cash_in_transit [пристапено на
30.03.2012]
31
За ова повеќе во: Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот, Прирачник за
оспособување и полагање на стручен испит за вршење на работите на обезбедување на лица и имот,
Скопје, 2008, стр. 104
32
Roper, A., C., Risk Management for Security Professionals, Butterworth-Heinemann, Elsevier Inc, 1999, стр.
4, преземено од
http://books.google.com/books?id=6u0gyMqQLIA C&printsec=frontcover&source=gbs_slider_thumb#v=onepa
ge&q&f=false [пристапено на 10.04.2012]
30
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пренесување на парите и другите вредности, без никакви штетни последици по транспортот и
субјектите кои го реализираат 33 .
Како основна потреба која се јавува на почетокот, е ангажирање на соодветен начин на
обезбедување од субјекти кои се овластени за тоа. Министерството за внатрешни работи –
Полицијата, може да ги вклучи полициските службеници во придружба кога се превезуваат
предмети од вредност (пари, благородни метали, предмети од историска вредност, уметнички
дела и слично). 34 Друг овластен субјект се агенциите за обезбедување на имот и лица, преку
тоа што обезбедувањето на пренос на пари и други вредности или доверливи документи за
правното лице е едно од законските овластувања дадени на ра ботниците за обезбедување на
имот и лица35 во рамките на потсистемот на приватната безбедност36 . При реализација на
транспортот, овие субјекти, всушност, го користат ескортното обезбедување. Тоа се применува
при движење по определена траса и има задача да го заштити и обезбеди штитеникот или
транспортот на вредност долж целата маршрута од моментот на излегувањето, односно од
појдовната точка до неговата крајна дестинација 37 .
Постојат мноштво на фактори кои влијаат врз безбедното транспортирање на парите и
другите вредности. Освен конфигурацијата на теренот низ кој минува маршрутата
(крстосници, мостови, тунели, подвозници – кои претставуваат критични точки) од големо
значење е и растојанието или должината на маршрутата поради времето кое е потребно за да се
совлада истата, затоа што колку подолго транспортот се наоѓа на линијата меѓу двете точки,
толку повеќе е изложен на опасност. Токму затоа е неопходно претходно да биде изработен
план за тоа што ќе се прави, кога, како и кој ќе го реализира процесот на обезбедување на
транспорт на пари.
ПОИМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ
Невозможно е да се организира, екипира, раководи и контролира, ако претходно не
биде изготвен план за тоа што ќе се прави, кога, како и кој ќе го прави тоа. Значи, самиот
процес на планирање, воопшто, се дефинира како динамичен и континуиран процес со кој се
насочуваат целокупните активности во организацијата во иден временски период што се
карактеризира со постојани промени. Планирањето на човечките ресурси, познато уште и како
планирање на работната сила, се дефинира како процес на обезбедување на потребниот број
квалификувани луѓе, на вистинското работно место, во вистинско вре ме38 .
33

Во периодо т 2005-2010 го дина во Република Македонија се извршени вкупно 10 напади врз возилата
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безбедност, Ун. „Св Климент Охридски“, По лициска академија - Скопје, Факултет за туризам и
угостителство - Охрид, Скопје -Охрид, 2008
37
За начинот на реализирање на ескортното обезбедување повеќе во : Комора на Република Македонија
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Планирањето е најосновната од сите менаџерски функции, којашто суштински го
определува успехот за остварување на секоја специфична ситуација. Тоа вклучува избор на
мисии и цели, како и активности за нивно остварување, потоа бара одлучување, т.е. избор
помеѓу алтернативни начини на дејствување. Планирањето го премостува јазот меѓу она каде
сме и каде сакаме да одиме. Тоа го прави возможно она што инаку не би се случило; ако ние не
планираме, настанот би му го препуштиле на случајот. Тоа е интелектуално потребен процес,
кој бара свесно да ги одредиме насоките на дејствување и да ги темелиме одлуките на цели,
знаење и внимателни процени39 .
Во најширока смисла на зборот, под планирање се подразбира мисловна активност
насочена кон предвидување, односно согледување на идните настани со цел тие свесно да
бидат регулирани40 .
Планирањето е мисловен и креативен процес, чија смисла е избор на цели и најповолни
варијанти на решенија, односно постигнување на таа цел41 .
Системот на планирањето обезбедува да се релативизира конфликтноста на целите, да
се минимизира неизвесноста и да се максимизира корисноста. Планирањето, сфатено како
интелектуален процес со кој се утврдуваат цели и политика, се определува стратегија и се
донесуваат програми за остварување на целите и политиката, претставува основа за
организирано прилагодување и однесување кон иднината. Разновидноста на состојбите и
проблемите, како и дејностите кои од ден на ден стануваат сè посложени, ја наметнуваат
потребата од претходно свесно регулирање. Идните настани треба да се предвидуваат, а со
планирањето се утврдуваат активностите со кои ќе се дојде до остварување на целите. За да се
остварат целите, со процесот на планирањето се определува настапувањето кон иднината, а тоа
се прави врз основа на факти. Со планирањето треба да се оствари прилагодување и
вклучување кон иднината, кон идните настани. Планирањето како процес се однесува на
иднината. Со помош на планирањето се прави обид да се види иднината, да се подготват
постапките за прилагодување кон неа и да се утврди редоследот на активностите за
остварување на целите. Планирањето е процес на одлучување за настапот кон идните настани.
Постоењето на ризик и неизвесност за иднината, за идните настани, го прават планирањето
неопходно. Со зголемување на ризикот и неизвесноста, потребата од преземање поголем број
различни активности, станува сè понеопходна. Во услови на определени цели, неопходно е да
се изберат најдобрите начини за нивно остварување. Начините на кои ќе се остварат целите се
определуваат со планирањето. Со него се прави обид да се гледа во иднината. Погледот во
иднината, планирањето го овозможува со примена на разни методи, техники и методологии на
предвидување на иднината, односно на идните настани. Планирањето не е наредба, ниту обид
да се избегне ризик, ниту да се минимизира ризикот, туку напротив, кога се имаат сознанија за
идното однесување со него се овозможува преземање на активности да се разбере ризикот и да
се оствари поголема ефикасност и оперативност. Ризикот се идентификува, се сфаќа неговата
природа и се градат ставови за соочување со иднината, се избираат алтернативни правци на
акција со кои се минимизираат неочекуваните последици, а се максимизира ефектот.
Планирањето, како процес и мисловна активност, дава насока како да се оди кон иднината и
како таа да се направи поизвесна, го намалува ударот на промените, ги на малува загубите во
време и средства, го координира напорот и ја олеснува контролата над остварувањето на
саканите цели. Планирањето претставува начин како да се држат очите отворени, како да се
унапреди состојбата, да се донесат подобри одлуки, да се изберат најдобрите алтернативи и да
се создаде реален пристап кон остварувањето на задачите во иднина. Потребата од планирање
станува сè понагласена и од причини што планирањето претставува размислување за тоа што
ќе се случува во иднина, како ќе се работи и во кој правец да се насочат активностите.
Планирањето е мошне значајна активност за согледување и прилагодување кон идните настани
и промените што ќе настанат и затоа не смее да се запостави и минимизира. Со него се
39
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определува начинот на кој ќе се реагира на окружувањето при остварувањето на целите,
изворите и средствата кои ќе се користат, политиката која ќе се спроведува за да се остварат
целите, стратегијата што ќе се користи и тактиките кои ќе се спроведуваат42 .
Планирањето во извршувањето на безбедносните работи е многу важно, бидејќи тоа
суштински го определува успехот за постигнување на секоја конкретна активност. Одредена
задача може да се изврши на неколку начини, но неопходно е да се најде најоптималниот.
Услов за тоа е правилно предвидување, носење соодветни одлуки и изработка на план43 .
Планирањето е дел од безбедносниот менаџмент. Со планирањето се донесуваат
одлуки за мисијата и целите на некоја организација и активност и се избираат соодветни
насоки на акции за нивно остварување. Планирањето е потребно за да се утврди какво влијание
ќе имаат денешните одлуки на иднината. Процесот на планирање ги определува целите и
стандардите, кои се проверуваат преку контролирањето44 .
ПОИМ ЗА ПЛАН
Планот претставува посебна планска одлука, која е резултат на процесот на
планирањето. Планот како одлука води кон акција која се презема за остварување на
зацртаните задачи. Планот го прецизира правецот на акција во одреден временски период или
за одредена работа кои треба да се остварат заради реализација на дефинираните цели. Планот
овозможува акцијата да се насочува во саканиот правец. Планот е квалитативно и
квантитативно изразена задача, која треба да се оствари во наредниот период. Со планот
детално се разработуваат целите, се утврдуваат критериуми за контрола на остварените
резултати и служи како основа на донесување на одлуки во секојдневните активности. Планот
ги содржи акциите што треба да се преземаат за да се остварат целите и точно да се определи
временската димензија на динамиката на акциите. Со планот се прецизира одговорноста за
преземањето на акции, кој треба да ги преземе и кога, каде ќе се преземе акцијата и евентуално
како ќе се преземе акцијата. Во планот се објаснуваат активностите што ќе се преземаат, зошто
тие активности ќе бидат преземени и се утврдуваат приоритетите, со оглед на лимитираноста
на факторите кои го условуваат остварувањето на задачите. Планот претставува инструмент на
процесот на управувањето, односно инструмент за поставување на задачи за работа во
наредниот период, за одредување на правците и темпото на активности и организирањето на
работата.45
Планот за работните задачи, вклучува 46 :
 структура и диференцијација на работните задачи;
 дејности за усовршување на системот со работни задачи.
Процесот на планирање не се сведува само на фазата на изработка на планот, туку како
мисловно-креативен процес всушност претставува конструирање на некоја акција во мислите
пред да се пристапи кон нејзина реализација, потоа прецизно донесување одлуки: кој, што,
кога, како и со кои методи и постапки во одредената задача да ги постапи47 .
Квалитетот на планските одлуки битно е детерминиран од квалитетот на информациите
со кои се располага. За донесување плански одлуки, потребни се како информации за идните
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текови на настаните (feed forward), така и информации за реализацијата на планските одлуки
(feedback)48 .
Познато е дека однапред поставената цел, односно план, пред секоја човечка дејност,
ги претставува очекуваните ефекти. Без план не постои значајна и ефикасна акција 49 .
Од криминалистички аспект, планирањето претставува систем од стандардизирани
методи и постапки, спроведување анализи на фактичката состојба итн. Основните начела врз
кои се темели секое планирање се: начелото на конкретност на планирањето, начелото на
индивидуалност и начелото на динамичност на планирањето. Планирањето обезбедува
објективност, економичност на времето, на силите, на средствата, овозможува темелност при
работата со доказите. Исто така, планирањето е негација на стихиското, на спонтаното, на
хаотичното постапување при спречувањето, при откривањето и при докажувањето на
кривичните дела. Планското постапување подразбира прецизна анализа на постојната
ситуација, предвидување на идниот развој на настанот, како и сопствена активност
(прогноза)50 .
ПЛАН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТ НА ПАРИ
Бидејќи е невозможно да се организира, екипира, раководи и контролира некој процес,
без претходно да биде изработен план51 за тоа што ќе се прави, кога, како и кој ќе го прави тоа,
при процесот на обезбедување на транспортот на пари, истиот е неопходен и особено значаен.
Планот за обезбедување на транспорт на пари, во зависност од тоа кој е субјектот кој го врши
обезбедувањето и транспортот, се изработува од страна на МВР на РМ – Полицијата и од
страна на агенциите за обезбедување на лица и имот.
ПЛАН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТ НА ПАРИ ОД СТРАНА НА
МВР НА РМ - ПОЛИЦИЈАТА
Планот за обезбедување на транспорт на пари и други вредности од страна на МВР се
составува согласно следните правни прописи:
 Закон за полиција;
 Правилник за начинот на вршење на полициските работи на МВР;
 Уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности
и степените на обезбедување;
 Уредба за употреба на средства за присилба;
 Упатство за начинот на обезбедување на транспорт на пари и вредности од страна на
МВР.
Обезбедувањето на транспортот на пари и други вредности како еден вид на вонредно
обезбедување се определува од страна на началникот на Секторот за внатрешни работи на чие
подрачје истото ќе се врши, кој определува и одговорен полициски службеник за вршење на
обезбедувањето. Кога вонредното обезбедување се организира на подрачје на две или повеќе
општини, истото се определува од страна на директорот на Бирото за јавна безбедност или од
него овластен полициски службеник, кој определува и одговорен полициски службеник за
вршење на обезбедувањето. Во случај кога е потребно, началникот на Секторот за внатрешни
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работи на чие подрачје се реализира вонредното обезбедување, може да побара помош од
Централните полициски служби52 .
Врз основа на безбедносната состојба, безбедносната процена и проце нетиот степен на
ризик за секој поединечен транспорт на пари од страна на одговорните лица во СВР се
изработува конкретен план за обезбедување при транспорт на пари и други вредности 53 .
Одговорниот полициски службеник за вршење на обезбедувањето, изработува план за
вонредно обезбедување, што се одобрува од страна на полицискиот службеник кој го
определил обезбедувањето. Потоа, тој ги запознава полициските службеници определени за
вршење на обезбедувањето со планот за вонредно обезбедување и со нивните конкре тни
работни задачи, го следи спроведувањето на планот и поднесува извештај за негово
реализирање до полицискиот службеник кој го определил обезбедувањето54 .
Изработката на планот треба да се одвива етапно и да се предвидат следните
активности55 :
1. превентивни мерки за безбедност;
2. физичко обезбедување на местото на стартот и местото на завршување на транспортот;
3. начин на самиот транспорт;
4. основни мерки за безбедност:
5. дополнителни мерки при зголемен степен на ризик.













Според законската регулатива во оваа област, планот, особено, треба да содржи56 :
безбедносна процена за објектот и просторот на кој се врши обезбедувањето;
бројот на ангажирани лица потребни за вршење на обезбедувањето;
начин на вршење на обезбедувањето;
поделба на теренот и објектите на кои се врши обезбедувањето на сектори, потсектори и
делници со изготвување на скици;
конкретни задачи на полициските службеници кои го вршат обезбедувањето, посебно за
секое место, сектор, потсектор или делница, како и време и начин на запознавање со
задачите;
вооружување и опрема на полициските службеници, сообраќајните средства, средства за
врски и други технички и помошни средства;
начин на регулирање на сообраќајот;
начин на одржување на врски со одговорните полициски службеници на сектор, како и
меѓусебна врска помеѓу секторите, потсекторите, делниците и определени полициски
службеници;
време и начин на доаѓање на полициските службеници на местото на обезбедувањето, а по
потреба и план за нивно сместување и исхрана;
време на почнување и завршување на обезбедувањето;
начин на соработка со други службени лица кои учествуваат во обезбедувањето или се
задолжени со такви обврски и
други податоци значајни за обезбедувањето.
Секој план за обезбедување хронолошки треба да ги содржи следниве елементи57 :
- место на започнување на транспортот;
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место на завршување на транспортот;
начин на транспортирање;
основна траса за одвивање на транспортот;
резервна траса за одвивање на транспортот;
начин на комуникација;
одговорен за спроведување на планот;
одговорен на тим (одделение или поголема формација) за непосредно спроведување на
планот;
- оружје и опрема кои ќе ги користат полициските службеници при самиот транспорт
(согласно степенот на ризик);
- потребни возила – полициски и специјални од страна на корисникот (согласно степенот
на ризик);
- дополнителни мерки за безбедност (согласно степенот на ризик).
Планот за обезбедување на транспорт на пари и вредности од страна на МВР на РМ –
Полицијата58 се составува врз основа на претходно добиено писмено барање од страна на
барателот – корисникот на услугата. Писменото барање се поднесува најдоцна 36 часа пред
почетокот на транспортот на пари и вредности до Секторот за внатрешни работи, поточно
полициската станица на чие подрачје треба да започне транспортот. СВР – ПС после секое
добиено барање за обезбедување на транспорт на пари и вредности е должна да изработи
Анекс план за реализација на обезбедувањето.
По составување на планот за обезбедување, со истиот мора да бидат запознати
одговорното лице и сите униформирани полициски службеници. Потребно е одговорното лице
да ја познава психофизичката подготвеност и способност на полициските службеници кои ќе
бидат вклучени во обезбедувањето. Исто така потребно е да се изврши проверка на опремата и
оружјето кои ќе ги користат за време на обезбедувањето.
Пред започнување на обезбедувањето одговорното лице го известува дежурниот
полициски службеник во секторите за внатрешни работи на чие подрачје ќе се движат возилата
кои го вршат и обезбедуваат транспортот на пари и други вредности, доколку транспортот
опфаќа подрачја на два или повеќе сектори за внатрешни работи. Дежурниот од СВР ги
известува подрачните полициски станици кои влегуваат во состав на секторот, а низ кои ќе се
врши транспортот.
Доколку транспортот се врши со специјално возило на барателот – корисникот на
услугата, во возилото покрај персоналот од барателот потребно е да има и два униформирани
полициски службеници. Одговорниот полициски службеник седи до возачот, а другиот во
делот кај средствата кои што се обезбедуваат заедно со останатите придружници. Распоредот
на останатите полициски службеници во полициските визила го врши одговорното лице за
спроведување на планот за обезбедување.
Во моментот кога се врши прием или предавање на парите и другите вредности
возилата и полициските службеници ќе се постават на начин што ќе овозможи целосна
прегледност на околината и по потреба брза и непречена интервенција.
Возилата кои се вклучени во транспортот (возилото кое ги пренесува парите и другите
вредности заедно со придружните полициски возила) е потребно да се движат во непрекината
колона, одржувајќи меѓусебно безбедно растојание, кое во неповолни услови за одвивање на
сообраќајот на патот не треба да биде поголемо од 50 метри. Сите возила кои што учествуваат
во транспортот на пари е потребно да бидат во постојана меѓусебна симплекс врска.
Застанување и одмор во текот на возењето по правило нема, освен во случаи кога тоа е
неопходно потребно, при што ќе се преземат потребните мерки за безбедно задржување.
-
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Информациите за начинот на составување на планот за обезбедување на транспорт на пари и
вредности од страна на М ВР на РМ – Полицијата, се добиени преку интервјуа со полициски службеници
и полициски инспектори кои биле о дговорни за составување на плановите и кои директно биле вклучени
во целокупниот процес на обезбедување на транспорт на пари. Интервјуата се дел од спроведеното
истражување во рамки на магистер скиот 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
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За време на приемот, транспортот и предавањето на парите и вредностите, полициските
службеници не смееат да ги напуштаат возилата, односно местото на спроведување на
активноста, а оружјето и опремата ги држат подготвени за употреба.
Полицискиот службеник кој е одговорен за обезбедувањето може да отстапи од
мерките предвидени во планот исклучиво од безбедносни причини и за тоа веднаш ја известува
дежурната служба во полициската станица.
Во текот на обезбедувањето одговорниот внимателно ја следи и проценува секоја
конкретна ситуација која е од значење за обезбедувањето на транспортот на пари и други
вредности, а во случај на напад, сообраќајна незгода или наидување на било каква пречка или
други дејствија со кои се спречува безбедното извршување на транспортот, веднаш треба да ги
преземе потребните мерки за одбивање, неутрализирање и елиминирање на таквата пречка.
За време на обезбедувањето одговорното лице по негова процена може да ја промени
трасата за што претходно ќе го информира одговорното лице за спроведување на планот,
униформираните полициски службеници и корисниците на услугата.
На крајот од извршената активност се составува извештај за извршеното обезбедување.
Од сето ова произлегува дека за да постои безбеден транспорт секогаш на почетокот,
треба да се имаат предвид следните насоки:
1. утврдување траса и редовна траса на движење по која ќе се одвива транспортот;
2. безбедносна процена на трасата и траекторијата (да се процени дали безбедносната
состојба на конкретното подрачје е стабилна, а во смисла на тоа дали во изминатиот
период се евидентирани настани со загрозувачко дејство, организирани криминални
активности со дејство на насилство итн.);
3. статистички број на полициски службеници (униформирани) со одговорен на групите
доколку има повеќе групи;
4. предвидување на вооружувањето и опремата за безбедност при извршување на
обезбедувањето;
5. потребен број возила, вид на возилата и нивна обележаност;
6. начин на прием и предавање на парите и другите вредности од и на корисниците –
барателите на услугите;
7. тактички напатствија за успешно вршење на обезбедувањето.
Анексот на планот за обезбедување на транспорт на пари и други вредности на
почетокот содржи конкретен датум, час, место на почеток на транспортот и број на барањето
доставено до ПС – СВР од страна на барателот – корисникот на услугата, соодветно архивски
заверено.
Елементи кои ги содржи анексот на планот за обезбедување:
 процена на безбедносната состојба;
 наведување на конкретната траса по која ќе се одвива транспортот на пари и други
вредности;
 наведување по име и презиме на одговорниот полициски службеник за обезбедување
на транспортот на пари и други вредности;
 конкретно наведување на возилата кои ќе се користат како придружба при
обезбедувањето на транспортот на пари и други вредности (тип и модел на возило,
(не)означено и број на регистарски таблички).
Врз основа на изготвениот план се изготвува наредба во која се определуваат
одговорниот на (тим, одделение) спроведувањето на обезбедувањето, бројот на полициски
службеници, оружјето и опремата која ќе ја користат, бројот на возила и комуникацијата.
Бидејќи практично обезбедувањето во СВР се врши за исти корисници (најчесто ЈП
Македонски пошти), на исти траси и во исти објекти од каде и до каде се врши транспортот,
може да се изработат единствени планови кои би се дополнувале согласно безбедносната
состојба и зголемениот проценет степен на ризик.
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ПЛАН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТ НА ПАРИ
ОД СТРАНА НА АГЕНЦИИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ
При изготвување на планот за обезбедување на транспорт треба да се обрне внимание
на следните фактори59 :
 експонираноста на објектите и предвидливоста на активностите;
 конфигурација на трасата;
 должина на маршрутата и времето на совладување на истата;
 вредноста и големината на транспортот;
 мерките на обезбедување и степенот на заштита на возилото.
Планот за обезбедување, без разлика дали се однесува за лица, објекти, манифестации
или транспорт, најчесто е составен од три дела60 . Во првиот дел се опфатени основните
податоци за штитената институција, што на работникот за обезбедување треба да му ја дадат
првичната претстава, слика за објектот што треба да го заштити. Овие податоци се од општ
подолготраен карактер и важат за секој објект. Во вториот дел влегуваат оние информации што
се исклучиво врзани за конкретниот објект, а важат најчесто во одредено време и по правило,
се од доверлив карактер. Во третиот дел, а врз основа на општите и специфичните податоци,
одговорниот работник за обезбедување ќе го направи конечниот концепт на работа во кој ќе
бидат предвидени заштитните детали.
Следен чекор кој е дел од планот за обезбедување е наведување на мерките за
обезбедување кои е потребно да бидат опфатени и преземени на местата и локациите каде што
се врши транспортот и тоа:
 во должината на трасата и нејзината длабина;
 во непосредна придружба на транспортот;
 физичко обезбедување на местата на товарење и растоварување;
 превентивни мерки за поголема заштита и безбедност за време на обезбедувањето.
При планирањето на маршрутата треба да се избегнуваат сите критични точки. Во
претходна контрола (извидување на рута) треба да се утврдат деловите од патот каде се
изведуваат градежни, комунални работи, оштетувања од насилни или природни фактори, и др.
места каде постојат услови за лесно блокирање на движењето на транспортот. Доколку
постојат услови и соработка со локалната полиција најдобро решение во градски услови е да се
организира движење во контролиран (регулиран) сообраќај и на тој начин да се одбегнат
непотребните – ризични запирања на транспортот 61 .
Од страна на агенциите за обезбедување на лица и имот пред обезбедувањето на
транспортот на пари се изработуваат оперативни нацрт планови. Истите се изработуваат во
согласност со Упатството за утврдување начин на вршење обезбедување на пренос на пари и
други вредносни пратки и во зависност од категоријата на пратката.
За обезбедување на транспорт на пратка од I и II категорија се изработува оперативен
нацрт- план на преносот во форма на работен налог, кој му се врачува на работникот за
обезбедување непосредно пред почетокот на транспортот. За обезбедување на транспорт на
пратка од III, IV и V категорија, оперативниот нацрт-план мора да опфаќа постапка на
работникот за обезбедување при преземањето, во тек на вршењето на превозот, во случај на
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За факторите кои влијаат врз обезбедувањето повеќе во : Комора на Република Македонија за
обезбедување на лица и имот, Прирачник за оспособување и полагање на стручен испит за вршење на
работите на обезбедување на лица и имот, Скопје, 2008, стр. 104-105 и кај Доревски, З., Обезбедување,
Практикум, Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот, Скопје, 2004
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Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот, Прирачник за оспособување и
полагање на стручен испит за вршење на работите на обезбедување на лица и имот, Скопје, 2008, стр.
94-95
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Тумановски, Д. со група автори, Обезбедување на лица и имот, Прирачник за полагање на стручен
испит, Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот, Скопје , 2001, стр. 161 и
Доревски, З., Обезбедување, Практикум, Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и
имот, Скопје, 2004
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можни застанувања и во тек на предавање на пратката. Оперативните нацрт планови на
преносот се чуваат најмалку 1 година. 62
Содржината на оперативниот нацрт план за пратки од III, IV и V категорија опфаќа:
 основни и резервни правци на возење;
 број на работници за обезбедување кои го вршат преносот, со нивните лични податоци;
 начин на комуникација со мониторинг центарот, шифрарник (разговорник);
 место на преземање и место на предавање на пратката;
 можни застанувања, постапки и мерки кои се преземаат од страна на работниците за
обезбедување;
 постапување на определени работници за обезбедување во случај на непредвидени
околности (застој или препрека на пат, сообраќајна несреќа, напад на возило, болест,
оштетување, расипување на возилото и сл);
 начин на комуницирање со полицијата;
Сите работници за обезбедување кои учествуваат во обезбедувањето на пренос на
пратка, мора да се запознаат со содржината на оперативниот нацрт-план, што го потврдуваат
со потпис63 .
Состојбата64 со обезбедувањето на транспорт на пари во Република Македонија од
страна на агенциите за обезбедување на лица и имот во рамките на приватната безбедност и
нивните активности поврзани со планирањето на оваа активност, изгледа вака:
 88 % од агенциите работат според донесено интерно упатство за утврдување начин на
вршење обезбедување на транспорт на пари и други вредносни пратки. Тоа значи дека,
најголемиот број од агенциите ја сфатиле неопходноста и позитивните придобивки од
постоење и употреба на Упатство за работа, заради унифицираност, сериозност и
организираност при извршувањето на оваа дејност.
 Во сите агенции претходно се составува план за обезбедување на транспортот на пари.
Оттука, во сите агенции од примерокот се препознава професионалноста во
постапувањето, бидејќи составувањето на претходен план за извршување на
транспортот на пари и неговото обезбедување е знак на организираност, посветеност и
професионалност при работењето.
 Во однос на причините од кои зависи бројот на лицата за обезбедување кои ќе бидат
вклучени при транспортот на пари, најмногу влијание има висината на вредноста на
пратката, потоа должината на маршрутата и барањата на клиентот за кого се
транспортираат финансиските средства.
 Ризикот при транспортот на пари, според 56 % од менаџерите на приватните агенции, е
многу висок, 40 % од нив го оценуваат како висок, а само 4 % му даваат средна оценка.
БЕЗБЕДНОСНА ПРОЦЕНА ПРИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ТРАНСПОРТОТ НА ПАРИ
Постојат мноштво на фактори кои влијаат врз безбедното транспортирање на парите и
другите вредности. Освен конфигурацијата на теренот низ кој минува маршрутата
(крстосници, мостови, тунели, подвозници - кои претставуваат критични точки) од големо
значење е и растојанието или должината на маршрутата поради времето кое е потребно за да се

62

Чл. 7, Упатство за у тврдување 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
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пратки, Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот, 23.11.2007
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совлада истата, затоа што колку подолго транспортот се наоѓа на линијата меѓу двете точки,
толку повеќе е изложен на опасност 65 .
Пред започнувањето на секој транспорт на пари и други вредности, одговорните лица
во полицијата или во агенцијата за обезбедување на лица и имот, кои ја преземаат обврската
дека обезбедувањето може да се реализира, мора да ја согледаат целокупната безбедносна
состојба во државата, а посебно на подрачјето каде што ќе се спроведува транспортот и да
дадат оценка дали истиот може да се реализира. Исто така и одговорниот на самото
обезбедување пред самото започнување на реализацијата на транспортот, согледувајќи
(можеби) некои новонастанати моменти во периодот од давањето на наредбата до самата
нејзина реализација, треба да процени, дали воопшто обезбедувањето може да се реализира и
дали воопшто истото ќе започне. Значи, доколку првите или вториот оценат дека транспортот
не може воопшто да се реализира или истиот може да се реализира после извесен (пократок
или подолг) период за тоа го известуваат корисникот на услугата, без да бидат обврзани и да
му ги соопштат причините (поради нивниот безбедносен аспект)66 .
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕДЛОЗИ
Во Република Македонија најголемиот дел од агенциите за обезбедување на лица и
имот се претставуваат себеси како високо успешни при реализација на оваа дејност. Па така,
сите агенции за обезбедување на лица и имот работат со посебно интерно упатство за
утврдување начин на вршење обезбедување на транспорт на пари и други вредносни пратки и
пред да ја реализираат оваа активност составуваат план. Сето тоа, всушност, укажува на
нивната професионалност и организираност во оваа област и дека професионалноста
(примената на професионални стандарди) на субјектите задолжени за обезбедување на
транспорт на пари и други вредности влијае за успешна реализација на транспортот до крајната
дестинација и спречување на евентуалните напади. Начинот на реализирање, видот на
формацијата, бројот на вклучени лица и мерките на заштита притоа, најмногу зависат од
големината на агенцијата, бројот на клиенти и нивните потреби од транспорт на пари.
Висината на вредноста на парите и вредносните пратки, пак, влијае врз изборот на начин на
обезбедување.
Особено е потребна идентификација и детекција на недостатоците, пропустите и
слабостите во начинот на обезбедување, но и мерките за заштита при работа кои се преземаат
од страна на претпоставените. Со тоа се создава подлога за подобрување и создавање на
поефикасни и поефективни начини на планирање и реализирање на самиот транспорт на пари и
вредносни пратки. Успешен транспорт на пари и други вредности може да постои доколку тој
се врши целосно професионално, на плански и организиран начин и доколку се почитуваат
следниве препораки:
 Изработување на план за обезбедувањето на транспорт на пари (кој во себе ја вклучува
и безбедносната процена) кој ги содржи сите аспекти на транспортот од почетната
точка (местото на тргнување) до крајната точка (местото на испорака).
 Парите и вредносните пратки треба да бидат транспортирани со специјално
блиндирани возила, со точно определено место каде ќе биде сместена торбата со
парите. Возилата мора да бидат целосно технички исправни, со вграден алармен уред и
радио врска за комуникација со мониторинг центарот за надгледување на транспортот.
 Возилото да се движи со константна брзина и таа да изнесува 50-70 км/ч во населено
место и 80-120 км/ч на отворен пат, која се смета за оптимална и безбедна брзина за
оваа намена.
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Доколку во транспортот на пари учествуваат повеќе возила, треба да се вози без да се
дозволи уфрлување на други возила помеѓу нив. Возилата треба да се движат
синхронизирано, со иста брзина, а при нивно запирање тие секогаш да бидат едно зад
друго.
Во текот на возењето, возачот треба да внимава на сите сомнителни активности на
патот и да проверува дали некој го следи возилото со парите, дали некое возило ил и
лице оди зад нив подолго време, особено да внимава на раскрсници, мостови, тунели,
места на кои се работи на патот и сл., на кои е можно да дојде до некое загрозување.
При земање или предавање на парите и другите вредности од и во возилото или од и во
објектот, треба да се почитуваат безбедносните процедури во зависност од бројот на
вклучени лица, формацијата која се применува, пристапноста до објектот и сл.
При евентуални инциденти и кога е неопходна употребата на огнено оружје, секогаш
треба да се води сметка да не се доведат во опасност животите на други лица, особено
ако напаѓачите бегаат кон толпа на луѓе при што оружјето не смее да биде употребено.
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PLANNING AS AN IMPORTANT SEGMENT FOR THE SECURITY OF
CASH IN TRANSIT
Abstract
The main object of processing in this paper is planning which is one of the important
segments in the process of implementation of the security of cash and other values in transit. For this
purpose, first in the paper are given terms determinations of planning as the most basic of all
managerial functions, and the plan as a result of the planning process. In separate parts and quite
detailed are developed and analyzed plans for security of the cash in transit that made Ministry of
interior - Police and private agencies for security of persons and property as part of a subsystem of
private security. For the process of planning and preparation of the plan the paper is showing the legal
bases, required elements, activities, persons which are involved and the appropriate logistics. At the
end of the paper are summarized the concluding observations, and are given concrete suggestions for
improving the planning stage as part of the process of security of the cash in transit, through the
fulfillment of certain conditions and respect the proposed rules by the entities that are responsible for
implementing this activity.
Key words: plan, planning, security, transit, cash
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УЛОГАТА НА РАЗУЗНАВАЧКАТА СЛУЖБА ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА
НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ
Апстракт
Разузнавачката служба е дел од безбедносниот систем на секоја национална држава со
цел откривање, спречување и сузбивање на загрозувањето на безбедноста на државата и
воопшто, заштита на виталните вредности на државната и општествената заедница.
Разузнавачката служба дејствува на спроведување разузнавачки активности како
специјализирано тело на државниот апарат и истата е потчинета и одговорна на највисокиот
државен извршно-политички орган (претседател, премиер, колективен шеф на државата и сл.).
Заради ова службата собира и обработува податоци од стратегиско значење, како и други
податоци кои се од интерес за националната безбедност, изработува интердисциплинарни
процени и прогнози, организира, координира и реализира субверзивни дејства и исполнува
други задачи кои пред неа ги поставуваат највисоките органи на разузнаваката координација
(совети, комисии, комитети). Заради ефикасно остварување на разузнавачката и безбедносната
функција, персоналот вработен во разузнавачката служба е потребно да применува одредени
начела и принципи во работата, да поседува одредени карактеристики и да биде обучен за
водење ефективна комуникација.
Разузнавачката служба, конкретно во Република Македонија, својата работа ја
засновува врз Уставот, законите и подзаконските акти. На хоризонтално ниво во државата,
разузнавачката служба остварува соработка и координирано и синхронизирано дејствување со
другите субјекти во националниот безбедносен систем, пред сè со Министерството за
внатрешни работи и Службата за безбедност и контраразузнавање, Министерството за одбрана,
Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии и Министерството за
правда. Меѓутоа, во современите држави, помеѓу финалните корисници на разузнавачкиот
производ (државниот врв) и непосредните субјекти што ги извршуваат безбедносноразузнавачките задачи, во структурата на националните системи за безбедност, постојат
меѓутела, кои имаат задача да ја координираат и синхронизираат работата на непосредните
субјекти во системот и на финалните корисници да им доставуваат синтетизирани документи
со конкретни предлози по однос на виталните државни цели и интереси.
Клучни зборови: национална безбедност, разузнавачка служба, разузнaвање,
соработка со други безбедносни субјекти
ВОВЕД
Разузнавачката служба како постојан и специјализиран орган на државната управа со
разузнавачка функција настанува на преминот од средниот во новиот век, во периодот на
развиениот феудализам и апсолутната монархија. Процесот на трансформирање на
разузнавачката служба во посебен државен орган траел неколку стотици години и завршил во
целост дури во 19 век со создавање на националните безбедносно-разузнавачки системи. На тој
начин дошло до институционализирање на разузнавачките активности 67 . Се смета дека дури во


СТРУЧЕН ТРУД
Во најширока смисла, разузнавачкиот феномен го сочинуваат разузнавачката дејност и орга низациите
кои ја спроведуваат. Всушност, разузнавачките активности настанале со долго траен еволу тивен процес,
и поради тоа не може прецизно да се утврди ниту времето ниту место то на нивното настанување.
Меѓутоа, може да се каже дека се стари колку и самата човечка цивилизација, бидејќи за нив сведочат
многубројни споменици од материјална и ду ховна култура. Постојат теоретичари кои разузнавачката
активност ја прифаќаат како историска категорија, меѓутоа меѓу нив нема потполна согласност за тоа,
67
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текот на 20 век, разузнавачката служба се формира како дел од државните апарати, потчинети
на државно-политичкиот врв. На Балканскиот Полуостров, развојот на разузнавачките служби
ја следи историјата на народите и државите, кои крајот на 20 и почетокот на 21 век го дочекаа
со огромни превирања, етнички конфликти, трансформации на општествените уредувања,
транзиционите проблеми, појава на разни форми на тероризам, хуманитарни катастрофи итн.
Оттогаш, па сè до денес, разузнавачката служба како специјализиран дел на државниот
апарат придонесува за успешно функционирање на државниот апарат на внатрешен и на
надворешен план, и нејзина основна цел е да ги сочува сопствените, а истовремено да ги
открие тајните на другите држави. Како дел од државниот апарат, на истиот му доставува
информации и податоци за политичките, воените и економските состојби во соседните и
другите држави. На тој начин разузнавачката служба на секоја национална држава и
овозможува целисходно да ја води надворешната политика и да ги усогласува сите облици на
меѓународни односи и врски. Целта на формирањето и дејствувањето на разузнавачките
служби е во функција на извршување на задачите кои се важни за зачувување на националната
безбедност и заштита на националните интереси на државите во меѓународниот систем.
ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМОТ РАЗУЗНАВАЧКА СЛУЖБА НА НАУЧНО И НА
ТЕОРЕТСКО НИВО
За да ја одредиме улогата на разузнавачката служба, најнапред е потребно да ги одредиме
поимите „разузнавачка служба“, „разузнавање“, „национална безбедност“.
Разузнавањето е доста чуствително подрачје на истражување, и истото се
карактеризира со доста тајни и специфични карактеристики. Потешкотиите во дефинирањето
на разузнавачката дејност и службите што ја извршуваат, произлегуваат од самиот факт што
разузнавачките служби како специјализиран дел од државниот апарат се легални организации
со утврден законски делокруг на работа, но тие истовремено нелегално работат против други
земји, што бара висока стручност, професионалност, специјализација и работа на нејзините
кадри во сложени услови, како и следење на најновите достигнувања на науката и
технологијата. Сложеноста на разузнавачката сфера, како и динамичноста, променливоста и
приспособливоста на дејствувањето на разузнавачките служби во согласност со барањата и
потребите на општеството, ја објаснува тешкотијата да се најдат релевантни научни
референци, па во тој контекст да се изврши избор на одделни дефинициски одредувања за
значењето на разузнавачките служби и остварувањето на разузнавачката дејност 68 .
Во седумдесеттите години на XX век Енциклопедија Британика ги дефинира задачите
на разузнавачките служби на одредена држава како „постојано прибирање и анализирање на
податоци за ставот, можностите или веројатните политички одлуки на други држави”, како и
„да набљудува, известува, анализира и резимира, како и непрекинато да го извршува тој
процес”69 .
кога временски разузнавачката активност, всушност, настанува. Едни автори појавата на тие активности
често ја врзуваат за настанокот на правната држава, по точно за четвртио т милленниум пред новата ера.
Според други сфаќања (поткрепени се и со резултатите на современите антрополошки истражувања),
раните форми на разузнавачките активности егзистираат уште во првобитната заедница, или
попрецизно, разузнавачките активности настануваат во родовско -племенските заедници, паралелно со
појавата на социјалните нееднаквости на вна трешен план и воените су дири на надворешен план.
Настанувањето на овие активности непосредно е условено со појавата на тајните како општествена
категорија и судирите кои се резултат на различни интереси. Собирањето на тајни податоци од воена и
политичка природа постоело уште во најстарите државни заедници на Среднио т Исток.
Од извидување и набљу дување, кои постојат во најпримитивните заедници, разузнавачката дејност
квалитативно се разликува, бидејќи со неа се откриваат тајни кои противникот намерно ги кри е (со
организирани дејствија). За ова види повеќе кај д-р Милан Милошевиќ, „Систем државне
безбедности“, По лицијска академија, Београд, 2001.
68
За потекло и еволуција на разузнавачката служба и разузнавачката дејност види кај д-р Милан
Милошевиќ, Систем државне безбедности, По лицијска академија, Београд, 2001, стр. 15 - 21.
69
Eyclopaedia Britanica, 1970/XII, во M ilašinovik R., Tajne paralele – obaveštajna služba u meʥunarodnim
odnosima, NIRO, 4. Jul, Beograd, 1981., str. 15.
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Поимот разузнавачка служба има свое пошироко и потесно значење: потесното
подразбира национален разузнавачко-безбедносен систем кој се состои од специјализирани
организации и установи на некои држави; додека поширокото значење ги подразбира
носителите на вкупните разузнавачки активности кои ги преземаат и други институции,
организации, групи или поединци на одредена држава.70 .
Во основа, многу автори генезата и егзистирањето на поимот разузнавачки служби го
врзуваат за појавата на тајни. Така. во таа насока, С. Родиќ го дефинира поимот разузнавачка
служба како државен орган кој има основна задача да информира за тајните на противникот.
За таа цел, разузнавачката служба развива одредена дејност која е многу разновидна, составена
од редица конкретни одделни дејности и со секоја од нив се остваруваат поблиски цели кои се
сведуваат на заедничка, општа и крајна цел која се состои во разузнавање за тајностите на
противникот 71 .
Ханс Борн ги дефинира разузнавачките служби како владини служби кои се одговорни
за собирање, средување и давање на информациите со цел да се осигура безбедноста на
општеството и слободата на нејзините граѓани.
Ханс Борн го дефинира поимот разузнавачки служби и како инструмент во рацете на
државните институции кои можат да бидат користени во два приода - добар и лош.
Позитивното значење на разузнавачките служби се објаснува, преку определувањето на
разузнавачките служби како инструменти во рацете на одговорни демократски лидери и тогаш
функционираат добро. Кога разузнавачките служби претставуваат инструменти во рацете на
луѓе кои се интересираат за конфликти и корекции, тогаш овие служби се користат за лоши
цели72 .
Во Прирачникот за парламентарен надзор на Секторот за безбедност, се наведува дека
разузнавачките служби се клучна компонента на секоја држава, кои даваат независна анализа
на информациите кои се однесуваат на безбедноста на државата и на општеството и заштита на
неговите витални интереси73 .
Во американската енциклопедија се вели дека „на барање на политичкиот совет на една
држава, разузнавачката служба извршува дејност на прибирање на информации за можностите
и намерите на странските влади или се занимава со прибирање на кои било други
информации”.
Според д-р Милан Милошевиќ, под разузнавачка служба се подразбира
специјализирана организација на државниот апарат, која со специфични методи и средства
извршува разузнавачки, безбедносни, субверзивни и други активности, со цел заштита на
внатрешната и надворешната безбедност и реализација на стратегиските цели на сопствената
држава, како и заштита на самата служба74 .
Според Маслеша, разузнавачката служба треба да се дефинира како специфична,
специјализирана, високопрофесионална и релативно самостојна општествена институција која
во согласност со законски дадените овластувања и со користење посебни легални и тајни
методи и средства на системски начин прибира заштитени релевантни информативни податоци
и други информации за плановите и намерите на другите држави или нивни одделни
институции, кои се потребни за обликување, креирање и водење на глобалната политика
особено на надворешно-политички план. Истовремено должност на разузнавачката служба е да
ги заштити виталните интереси на сопствената држава, така што таа открива, следи, проучува и
оневозможува дејствување на странските разузнавачки служби, како и на други структури кои
првенствено на тој начин се занимаваат со разни видови недозволени дејности 75 .
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Според д-р Љубомир Стајиќ, разузнавачката служба се дефинира како специјализирана,
релативно самостојна институција на државниот апарат која е овластена со легални, но и со
тајни средства и методи да прибира значајни разузнавачки податоци и информации за други
држави или нивните институции и можни внатрешни противници на државата, потребни за
водење на државната политика и преземање други постапки во војна и мир, и со сопствена
активност, самостојно или со други државни органи да спроведува дел од државните и
политичките цели на земјата76 .
Според д-р Алекса Стаменковски, разузнавачките служби се клучна компонента на
секоја држава, кои даваат независна анализа на информациите што се однесуваат на
безбедноста на државата и на општеството и заштита на неговите витални интереси77 .
Според д-р Митко Котовчевски, разузнавачката служба претставува значајна државна
специјализирана орга низација која врши собирање, анализа и процена на разузнавачките
податоци и информации за другите држави, за нивните воени и екомоски потенцијали, за
политичката состојба, за следење на намерите на другите држави, за научните откритија, за
посредување помеѓу државите ( и тајната дипломатија) и други податоци од витален интерес за
успешно функционирање на државата78 . Исто така, тој посочува дека денес разузнавачките
служби се занимаваат „со предвидување на иднината“ од посебен интерес за националната
безбедност. Тие претставуваат „очи и уши“ на современите држави и нивното потценување
неизбежно ги прави државите „слепи и глуви“, доведувајќи го во прашање нивниот
национален опстанок.
Според д-р Томе Батковски, разузнавачката служба можеме да ја дефинираме како
специјализиран дел од државниот апарат што прибира, класифицира, анализира, проценува и
презентира пред државниот врв, податоци, оценки и предлози од политички, воен, економски,
културен и друг карактер, во врска со виталните државни интереси и цели, се ангажира на
извршување други задачи добиени од државниот врв, а се однесуваат на остварување
стратешки национални цели и ги заштитува сопствените интереси од противникот,79 додека
„разузнавањето“ претставува организирана активност на општествена група, движење, партија
и дел од државниот апарат (државата), насочена кон прибирање тајни податоци и информации
од потенцијален или актуелен противник од воен, политички, економски и културен карактер,
а со цел реализирање на сопствените витални интереси.
Целите на формирањето и дејствувањето на разузнавачките служби е во функција на
извршување на задачите кои се важни за одржување и унапредување на националната
безбедност, истите се неопходни за заштита на земјата од опасности и закани насочени кон
нејзината безбедност и одбрана, и истите се основа за водење на надворешната и внатрешната
политика и за управување со воените и економските работи на земјата. Нејзина основна задача
е да ги препознае ризиците и заканите како надворешни, така и внатрешни и да обезбеди
анализа и информации за истите и да се справи со нив.
Националната безбедност опфаќа мерки и активности кон заштита на основните
уставни вредности (независност на државата, територијален интегритет и суверенитет на
државата, уставниот поредок, човековите права и слободи) од сите внатрешни и надворешни
загрозувања, како и опстојување и развој на општеството и државата во целина 80 .
„Политиката на национална безбедност претставува сложен и меѓузависен збир на мерки,
активности, планови и програми, кои ги презема Република Македонија заради заштита,
одржување и унапредување на безбедноста на Република Македонија и нејзините граѓани, во
согласност со расположивите ресурси и со активна соработка со меѓународната заедница. Во
себе системски ги содржи политичката, економската, одбранбената, внатрешно-безбедносната,
социјалната, еколошката и други области“81 .
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Институциите кои го сочинуваат безбедносниот систем на една држава вршат
постојана проценка на релевантните факти за степенот на загрозеност на вредностите, и така ги
определуваат средствата и мерките со кои можат да се постигнат определени безбедносни цели
во земјата и во странство.
Значајно место во остварувањето на националната безбедност има и разузнавачката
служба за чија улога ќе зборуваме во рамките на овој труд.
РАЗУЗНАВАЧКАТА СЛУЖБА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА
БЕЗБЕДНОСТ
Во организацијата на својот државен апарат и поделбата на државните работи и задачи,
секоја модерна држава посебно внимание обрнува на организацијата на разузнавачките и
безбедносните работи, заради воспоставување ефикасен систем на безбедност, односно
заштита од загрозување на другите држави и реализација на своите витални национални
интереси. Со оглед на тоа дека во современиот период на разузнавачки и безбедносни
потреби, секоја држава, а особено големите земји, имаат силни и развиени безбедносноразузнавачки системи, кои го обединуваат дејствувањето на голем број разузнавачки и
безбедносни установи. Положбата на тие разузнавачки и безбедносни служби во државниот
апарат е разновидна и условена со различните потреби на носителите на политичката власт и
целокупниот народ, како и со правците на разузнавачко дејствување. Тргнувајќи од ова, во
повеќето земји разузнавачките служби можат да се поделат според начинот на организирање и
финансирање, како и според системот на раководење, односно врз основа на нивната положба
во безбедносно-разузнавачкиот систем и целокупниот државен апарат. Се разликуваат
автономни-централни разузнавачки служби и ресорски разузнавачки служби.
Автономните-централни разузнавачки служби, како што кажува самиот назив,
претставува таков вид разузнавачка служба која дејствува на спроведување разузнавачки
активности како независно тело на државниот апарат во согласност со долгорочните потреби и
со закон утврден делокруг на работа. Нејзината автономност во однос на државниот апарат се
гледа во самостојноста на дејствувањето во однос на другите делови на државната
администрација и стручните служби, како и во начинот на финансирање директно од буџетот.
Според дефиницијата, таа служба се наоѓа на самиот врв на безбедносно-разузнавачкиот
систем и директно е потчинета и одговорна на највисокиот државен извршно-политички орган
(претседател, премиер, колективен шеф на државата и сл.). Заради ова, службата собира и
обработува податоци од стратегиско значење, како и други податоци кои се од интерес за
националната безбедност, а не се во делокругот на ресорските разузнавачки служби,
изработуваат интердисциплинарни процени и прогнози, организираат, координираат и
реализираат субверзивни дејства и исполнуваат други задачи кои пред неа ги поставуваат
највисоките органи на разузнаваката координација (совети, комисии, комитети).
Автономната-централна разузнавачка служба, по правило, е единствено овластена за
примена на шпиунажа и други инкриминални методи на разузнавачката работа, а доколку ги
применува и ресорната разузнавачка служба - таа ги одобрува и контролира.
Ресорска разузнавачка служба се формира и дејствува во рамките на одредено
министерство (ресор) за чии потреби планира, организира, истражува и собира разузнавачки
податоци од значење за тој државен апарат. Во согласност со утврдените надлежности и
делокруг на работа кои ги одредува матичниот ресор, како и на основа на глобалните државни
потреби, ресорската разузнавачка служба сите собрани разузнавачки податоци му ги
презентира на раководителот на надлежното министерство (министер, секретар), кој, врз нивна
основа донесува одлука од политичка природа. Во поглед на материјалното обезбедување и
финансирање, ресорската разузнавачка служба непосредно зависи од ресорното министерство,
менува, унапредува, преместува и школува кадри. Според тоа, за разлика од автономнатацентрална разузнавачка служба која претставува за себе орган на државната управа во ранг на
министерство, ресорските служби се организираат како составен дел на еден од веќе
постојните органи на државната управа (министерства, секретаријати), а нивниот раководител
е функционер од понизок ранг, односно помошник или заменик министер односно секретар.
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Ресорската разузнавачка служба има значително потесни компетенции од автономноцентралната разузнавачка служба, поради што во значителен дел се занимава со експлоатација
на таканаречените легални извори на разузнавачки сознанија. Понекогаш извршува и класични
разузнавачки работи, а постојат и примери дека таа служба, по инструкции и насоки на
министерството во чиј состав се наоѓа, дејствува на организацијата и реализацијата на тајните
субверзивни активности во соработка со останатите членки на безбедносно-разузнавачкиот
систем. Историски гледано, ресорската разузнавачка служба настанала многу порано пред
автономната. Во минатото, некои од нив, на пример воената разузнавачка служба имале улога
на централни служби во безбедносно-разузнавачкиот систем, со тоа што тоа е и понатаму
задржано во оние земји кои немаат автономна разузнавачка организација. Конкретно,
ресорските служби без исклучок, се ресорни во оние држави каде постојат формирани
автономни-централни разузнавачки служби, додека во земјите каде тоа не е случај, службата
која се наоѓа во рамките на министерството за внатрешни работи или некоја друга ресорска
служба претставува главна (централна) разузнавачка служба и за неа mutatis mutandis важи
сето она што е наведено за автономно-централната ресорска служба.
Ресорската разузнавачка служба, најчесто, се формира во рамките на министерството за
надворешни работи и одбраната, но не се ретки ни ситуациите кога таквите служби се
формираат за потребите на другите министерства во рамките на државниот апарат (финансии,
правда). Исто така, ресорската разузнавачка служба, по правило, е и ресорна, во смисла да
нејзината програмска ориентација е подредена на потребите и надлежностите на органите на
државната управа во чиј состав е и организирана. Тоа практично значи дека основна задача на
ресорската разузнавачка служба претставува разузнавачко обезбедување на државниот ресор
на кој припаѓа. Тоа најмногу може да се воочи кај военоразузнавачката служба, како и кај
таканаречените нуклеарните разузнавачки служби, потоа кај службите во состав на
Министерството за правда или Министерството за внатрешни работи, кои во суштина
претставуваат потполно развиени контраразузнавачки служби, односно служби за внатрешна
безбедност итн. Разузнавачките служби кои дејствуваат во рамките на Министерството за
надворешни работи претставуваат типични ресорни-политички разузнавачки служби чија
задача претставува давање разузнавачки податоци за формирање и водење на надворешната
политика на сопствената земја.
Во согласност со виталните национални интереси, со утврдениот концепт за
национална безбедност и вкупната политичка ориентација, во рамките на безбедносноразузнавачкиот систем на една држава, може да се поделат разузнавачките служби врз основа
на целите кои пред нив ги поставиле носителите на политичката власт и програмската
ориентација, односно поделбата на работа во рамките на безбедносно-разузнавачкиот систем.
Во стручната литература, разузнавачката служба според целите кои си ги поставува, најчесто
се дели на:
-офанзивна разузнавачка служба и
-дефанзивна разузнавачк служба.
Офанзивната разузнавачка служба ги организира и спроведуа разузнавачките
активности на територијата на противникот или на територијата на некоја друга земја. Заради
успешна реализација на задачите оваа служба на територијата на противникот ги лоцира
своите пониски организациони целини (потцентри, пунктови) и разузнавачките засолништа
(агентурна мрежа и др.). Со примена на разноврсни разузнавачки методи и користење на сите
средства и сили таа се ангажира на:
- собирање, проценување, изработка на разузнавачки документи и презентирање на
разузнавачки податоци кои се однесуваат на политичките и други планови, намери и
активности на противникот, без оглед на тоа дали станува збор за одбранбени или агресивни
намери и активности на разузнавачките служби или на противникот;
- собирање на податоци преку сопствените најквалитетни засолништа (деташирани
разузнавачи, агенти од влијание и др.), лоцирани во највисоките кругови на политичката и
државната власт и разузнавачкиот апарат на противникот, за неговите разузнавачки извори на
сопствената територија (контраразузнавачка дејност на офанзивната разузнавачка служба).
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контраразузнавачките активности на територијата на сопствената држава, како и во објектите
на својата држава кои се наоѓаат во странство (дипломатски и конзуларни представништва и
сл.) и помеѓу своите државјани кои престојуваат во странство по било кој основ. Основна
задача на дефанзивната разузнавачка служба претставува заштитата на уставниот поредок,
суверенитетот и интегритетот на сопствената држава, заштитата на виталните национални
интереси и системот на вредности на сопствената општествена заедница, како и вкупната
безбедност на својата земја и нејзините граѓани од дејствувањето на странските разузнавачки
служби и други противнички структури. Сите резултати на разузнавачкото истражување на таа
служба се користат за спроведување на утврдениот концепт на националната безбедност на
земјата и реализација на нејзините витални интереси во одбраната од агресивни намери и
активности на противникот.
Во современи услови настана специјализација на разузнавачките служби според
областите на истражувањето, така што аргументирано може да се зборува за поделба на
разузнавачките служби на:
 военоразузнавачка служба;
 политичка разузнавачка служба;
 економска разузнавачка служба;
 електронска разузнавачка служба;
 научно-технолошка служба.
Оваа поделба на разузнавачките служби треба да се сфати условно, бидејќи во
разузнавачкиот процес е често невозможно или многу тешко да се одвои политичката од
економската или воената компонента во разузнавачките податоци, економската од научнотехнолошката и сл. Заради ова, разузнавачките служби задолжени за собирање податоци од
една област во разузнавачката работа често доаѓаат и до податоци од некоја друга област.
Заради ефикасно остварување на разузнавачката функција, многу е важно
разузнавачите да минуваат низ специјална обука за да можат квалитетно да ги извршуваат
своите задачи. Тие можат да изберат да работат на подрачјето на собирањето необработени
податоци, или пак, да учествуваат во нивната обработка/анализа и натамошно проследување до
надлежните авторитети. Специфично за разузнавањето е што неговите припадници поседуваат
сертификати од различен степен, така што само дел од нив го поседуваат оној највисокиот,
државна тајна, кој овозможува пристап до сите можни информации, без оглед на нивниот
степен.
Работата на разузнавачките служби се карактеризира со висок степен на организирано,
исклучително добро координирано и континуирано работење. Следствено на тоа,
спротивставувањето на разузнавачките служби, односно нивното дејствување бара широко
ангажирање на сите структури, стручни и посебно стручни органи кои поседуваат овластувања
да применуваат методи и средства за работа на разузнавачко-безбедносните служби82 .
Заради ефикасно остварување на разузнавачката и безбедносната функција, персоналот
вработен во разузнавачката служба ги употребува следниве принципи: 83 правовременост;
објективност; корисност; комплетност; точност; релевантност; расположливост. 84 Практиката
покажува дека различни разузнавачки служби користат различни извори на информации, а со
тоа и различни начела на работа. Според д-р Љубомир Стајиќ и проф. д-р Митко Котовчевски,
како начела во работата на современите разузнавачки служби се утврдуваат следниве:
сеопфатност во работата; непрекинатост во работата; целта ги оправдува средствата;
инфилтрацијс; објективност и проверка; правовременост; тајност во работата; планирање на
задачите; централизација на работата и раководење; релативна самостојност на разузнавачките
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Љубомир Стајиќ, д-р Радослав Гаќиновиќ, Увод у студије безбедности, Библио тека Стручна књига,
Београд, 2007, стр. 360.
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DIA, JMITC "National intelligence Course" – Textbook, 2000.
84
За суштината на секој принцип поединечно види повеќе кај д -р Мето дија Дојчиновски, Разузнавачки
операции, Скопје, 2010, стр. 31- 34.
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органи; специјализација во работата; тимска работа; оригиналност во постапките; градирање подредување на задачите.85
Примената на принципите во безбедносно-разузнавачките служби ја спроведува
персонал со строго дефинирани карактеристики, како што се: компетентност; поседување
иницијатива и толкување; креативност; флексибилност; уживање доверба и лојалност кон
службата.86 .
Покрај наведениве карактеристики заради ефикасно остварување на разузнавачката
функција, разузнавачкиот персонал мора да биде обучен и за водење ефективна
комуникација.87 Познавањето на странските јазици, симболи и ознаки на предмети, цели,
единици, зони на одговорност, како и познавањето на „јазикот“ на разузнавачката
терминологија, исто така претставува основа за ефикасна комуникација.
Разузнавачката служба преку примена на прикриени и легални методи, 88 треба да ја следи
објективната стварност, и да презема мерки и дејствија заради навремено откривање на облиците
и изворите на загрозување на безбедноста. Заради одржување и унапредување на безбедноста на
државата, неопходно е разузнавачките служби, да ги преземаат и следниве мерки и активности:
квалитетна и континуирана експертска анализа на безбедносното опкружување заради активно
учество во неговото креирање и превенција на ризиците и опасностите; одржување и
унапредување на соодветни безбедносни капацитети и способности за превенција, минимизирање
и елиминирање на безбедносните ризици и опасности, унапредување на нивото на подготвеност на
државните органи заради ефикасен, навремен и соодветен одговор на безбедносните ризици и
опасности; усогласување на прописите, правилата и процедурите за навремена координација,
менаџмент итн.
Функционална и организациска поврзаност на разузнавачката служба со другите
субјекти во безбедносниот систем на Република Македонија
Истражувајќи го разузнавањето, се забележува негово устројување во рамките на
систематско-структуралната поставеност на државната хиерархија, во која постои неопходност
за правно воспоставување и прилагодување на рамнотежата помеѓу општеството и државното
уредување.
Разузнавањето претставува систем на вертикална и хоризонтална хиерархија,
формирана како кула од карти, чие нарушување би можело да доведе до катастрофални
последици по државата и општеството.
Со оглед на тоа дека правната компонента на разузнавањето, во голем број на земји е
регулирана на различен начин, неопходно е да се каже дека за непречено функционирање е
потребно работата на разузнавачката служба да се прилагоди на националните интереси,
стратегиските определби на државите, нивните перспективи, државни уредувања, политичкоекономските процеси и развој, како и улогата и влијанието на безбедносните служби и органи
во општеството. Разузнавачката служба конкретно во Република Македонија, својата работа ја
засновува врз Уставот, законите и подзаконските акти. 89
Агенцијата за разузнавање е формирана како посебен орган на државната управа, со
Законот за Агенција за разузнавање донесен во април 1995 година. Законски основи за
85

Стајиќ, Љ., Основи безбедности, Полициска академија, 2004, стр. 213 - 215 и Котовчевски, М.,
Современи разузнавачки служби, Македонска цивилизација, Скопје, 2002, стр. 44 – 45.
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Дојчиновски Мето дија., Оџаков Фер динанд., Разузнавачки операции, Скопје, 2010, стр. 34 – 36.
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За ова види повеќе кај Дојчиновски, М., Оџаков, Ф., Разузнавачки операции, Скопје, 2010, стр. 36-37.
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За прикриени и легални мето ди на разузнавачката служба види повеќе кај д-р Томе Батковски,
Разузнавачка, безбедносна, ко нтраразузнавачка тактика, Скопје, 2008, стр. 149 и 150.
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Нашата држава и другите земји -членки на А лијансата, последните правни рамки за дејствување ги
донесоа врз основа на „Стратегискио т концепт на Алијансата“ објавен во 1999 го дина. Во таа смисла,
Секторот за разузнавање на НАТО, секојднево обезбедува стратегиски разузнавачки информации за
генералниот секретар, Северноатланскиот совет/Комитет за планирање на одбраната, Воениот комитет и
други тела на НАТО, како што се елементите на Меѓународниот воен штаб, По литичкио т комитет и
Центарот за пролиферација на оружјето за масовно уништување.
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работата на Агенцијата за разузнавање се Уставот на Република Македонија од 1991 како
нормативна основа за работата на Агенцијата за разузнавање; Националната концепција за
безбедност и одбрана и Стратегијата за одбрана го дефинираат местото на Агенцијата за
разузнавање во националниот безбедносен систем и Законот за Агенција за разузнавање усвоен
од Собранието на Република Македонија во 1995 година.
Надлежностите на Агенцијата за разузнавање се дефинирани во членовите 2 и 6 од
Законот за Агенција за разузнавање, каде утврдува дека Агенцијата за разузнавање:


Собира податоци и информации од значење за безбедноста и одбраната на Република
Македонија и стопанските, политичките и други интереси на државата.
 Врши анализи и истражувања на податоците и информациите и задолжително го
известува Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија
и други државни органи за прашања од значење на нивниот делокруг.
 Агенцијата за разузнавање соработува со државните органи за прашања од заеднички
интерес. Во остварувањето на меѓусебната соработка, Агенцијата и државните органи
се должни заемно да си доставуваат податоци, известувања и информации и да ги
координираат акциите од надлежност на Агенцијата.
На хоризонтално ниво во државата, Агенцијата за разузнавање остварува соработка и
координирано и синхронизирано дејствување со другите субјекти во националниот
безбедносен систем, пред се со Министерството за внатрешни работи и Службата за
безбедност и контраразузнавање, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни
работи, Министерството за финансии и Министерството за правда.
Во современите држави, помеѓу финалните корисници на разузнавачкиот производ
(државниот врв) и непосредните субјекти што ги извршуваат безбедносно-разузнавачките
задачи, во струкрурата на националните системи за безбедност, постојат меѓутела, кои имаат
задача да ја координираат и синхронизираат работата на непосредните субјекти во системот и
на финалните корисници да им доставуваат синтетизирани документи со конкретни предлози
по однос на виталните државни цели и интереси (на пример, Советот за национална безбедност
на кого е потчинет Заедничкиот разузнавачки одбор, кој ја координира и синхронизира
работата на Службата за безбедност и контраразузнавање; централната разузнавачка служба и
воената разузнавачка служба)90 .
Со Агенцијата за разузнавање раководи директор кој го именува и разрешува
Претседателот на Република Македонија, пред кого полага одговорност за својата работа и
работата на Агенцијата и истиот е член на Советот за безбедност. Меѓутоа и Владата на
Република Македонија може да побара одговорност од директорот за работа на Агенцијата.
Агенцијата за разузнавање го информира Претседателот и Владата на Република
Македонија и другите министерства и државни органи. Исто така, Агенцијата обезбедува
информации од нивниот домен на работа за потребите на соодветни министерства и други
државни органи со цел истите да можат да спроведуваат одредени мерки или политика.
Кога зборуваме за надзор и контрола над работата на Агенцијата за разузнавање, Собранието
на Република Македонија врши надзор над работата на Агенцијата преку соодветна Комисија
која за својата работа доставува извештај до Собранието најмалку еднаш годишно. Притоа,
директорот е должен да овозможи увид и да ги дава сите известувања и податоци од
делокругот на работата на Комисијата. Заклучоците во врска со извештајот на Комисијата,
Собранието на Република Македонија ги доставува до претседателот и Владата на Република
Македонија, Министерството за финансии, судството, Народниот правобранител, јавноста итн.
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Батковски, Т., Разузнавачка, безбедносна, контраразузнавачка тактика, Скопје, 2008, стр. 21 и 22.
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ЗАКЛУЧОК
Со содржината на овој труд ја утврдив релацијата и односот помеѓу разузнавањето и
безбедноста како две неразделни функции во остварувањето на општествено-безбедносниот
развој на современиот свет. Потсетувајќи дека безбедносната функција на државата и
општеството се поврзани со потребата за добивање информации за политичко-економските,
правно-социјалните, здравствените и другите текови на општеството и развојот на човештвото,
неопходноста од преземање на мерки и активности во тој правец, логично ги трасира
патиштата за развој на служба која ќе го остварува разузнавањето како специјализиран сервис
а државата и граѓаните, заради остварување на нивната безбедност.

ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
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Во остварувањето на националната безбедност значајна улога има разузнавачката
служба која претставува специјализирана организација на државниот апарат, и која со
специфични методи и средства спроведува разузнавачки, контраразузнавачки, субверзивни и
други активности, со цел заштита на надворешната и внатрешната безбедност и реализација на
стратегиските цели и заштита на интересите на сопствената држава. Со самата законска
институционализација на разузвачката активност, разузнавачката служба го добива
легитимното право да применува прикриени и легални методи потребни за извршување на
својата дејност. Разузнавањето, односно разузнавачките способности на секоја национална
земја, претставуваат решавачки инструмент за интегрално остварување на националната
безбедност. Со разузнавањето се обезбедуваат податоци и информации за помагање на
безбедносната политика и за навремено утврдување на видовите закани и опасности по
безбедноста на државата, како и создaвање услови за навремено информирање на
безбедносните структури за успешно извршување на нивните задачи. Во таа смисла научното
толкување на „разузнавањето“ добива различна димензија и истата се однесува на
неопходноста за користење на принципот „потреба за знаење“. Процесот на доаѓање до
наопходни разузнавачки информации е прецизно определен зависно од сферата на дејствување
и интерес на разузнавачката служба.
Разузнавачката служба, конкретно во Република Македонија, својата работа ја
засновува врз Уставот, законите и подзаконските акти. На хоризонтално ниво во државата,
разузнавачката служба остварува соработка и координирано и синхронизирано дејствување со
другите субјекти во националниот безбедносен систем, пред се со Министерството за
внатрешни работи и Службата за безбедност и контраразузнавање, Министерството за одбрана,
Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии и Министерството за
правда. Меѓутоа, во современите држави, помеѓу финалните корисници на разузнавачкиот
производ (државниот врв) и непосредните субјекти што ги извршуваат безбедносноразузнавачките задачи, во структурата на националните системи за безбедност, постојат
меѓутела, кои имаат задача да ја координираат и синхронизираат работата на непосредните
субјекти во системот и на финалните корисници да им доставуваат синтетизирани документи
со конкретни предлози по однос на виталните државни цели и интереси.
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THE ROLE OF INTELLIGENCE IN ACHIVING NATIONAL
SECURITY
Abstract
Intelligence Service is part of the security system of each nation state in order to detect,
prevent and combat the threat to the security of the state and general protection of the vital values of
state and society. Intelligence act of conducting intelligence activities as a specialized body of the
state apparatus and is subordinate and accountable to the highest state executive-poltichki authority
(president, prime minister, the collective head of state, etc..). For this service collects and processes
data of strategic importance, and other data of interest to national security, develops interdisciplinary
assessments and forecasts, organize, coordinate and implement subversive actions and fulfill other
tasks set before her highest authorities of intelligence coordination (councils, commiss ions,
committees). The work of the intelligence service specifically in the Republic of Macedonia, is based
on the constitution, laws and regulations. Horizontal level in the state intelligence realizes cooperation
and coordinated and synchronized action w ith other entities in the national security system, primarily
with the Ministry of Interior and the Office of Security and Intelligence, Ministry of Defence,
Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance and Ministry of Justice.However, in modern states,
between the final users of the intelligence product (state officials) and direct entities that perform
security-intelligence tasks, the structural national security systems, there are intermediate body,
which have the task to coordinate and synchronize the work of the immediate stakeholders in the
system and the final users to communicate synthesized documents with concrete proposals on vital
national goals and interests.
For efficient exercise of intelligence and security functions, personnel employed in the
intelligence necessary to apply certain principles in the work, possess certain characteristics and be
trained to conduct effective communication.
Key words: national security, intelligence service, intelligence, human intelligence,
cooperation with other security subjects.
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МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ
Апстракт
За многумина теоретичари, централниот лост и „душата“ на власта лежи токму во
извршната власт. Политичко-извршната власт во Република Македонија е бицефална
(двоглава), односно им е доверена на две институции - на Владата и на Претседателот на
Републиката. Во Република Македонија имаме мешовит систем, иако базично парламентарен,
во кој строго се дефинирани ингеренциите на Владата и на Претседателот.
Претседателот на Републиката има позиција карактеристична за шеф на државата во
парламентарна демократија и има одредени овластувања во извршната власт. Со член 79 од
Уставот на Република Македонија се регулирани широки овластувања, права и должности на
претседателот на Републиката. Оттука, неговата улога има значење на суштинска компоне нта
на организацијата на системот на власта. Владата произлегува од парламентарната волја и таа
му одговара за својата работа на Парламентот. Меѓутоа, претседателот има директен
легитимитет доделен од граѓаните, бидејќи се избира на непосредни избори. Инге ренциите на
претседателот на државата се поврзани со неговиот кредибилитет. Ако претседателот има
слаба поддршка и слаб кредибилитет во јавноста, тоа дозволува дел од задачите и од
ингеренциите да се префрлат кај Владата.
Практиката покажува дека ако имаме авторитетен претседател, тогаш тој ќе има
зајакната улога и обратно, ако тој нема личен авторитет тогаш Владата ќе има зајакната улога.
Клучни зборови: претседател,политички систем,безбедност,одбрана,устав

Вовед
Улогата на шефот на државата, без разлика на моделот на политичкото уредување кој е
доминантен во државата, е да ги претставува и да ги промовира и штити државните интереси,
како и да ја заштити државата од волјата на другите држави91 .
За современите парламентарни системи е карактеристична поделбата на извршната
власт меѓу шефот на државата, како нејзин титуларен и Владата, како нејзин политички и
оперативен носител. Шефот на државата (монархот или Претседателот на Републиката),
традиционално, претставува иконосен орган чија основна функција е да ја претставува
државата во нејзините односи со странство. Така, во меѓународните односи тој се јавува како
највисок орган кој ја олицетворува државата, а во рамките на внатрешните политички односи
му се доверува остварувањето на еден дел од извршната власт92 .
Претседателот на Републиката има бројни функции, односно права и должности
утврдени во член 84 од Уставот на Република Македонија. Така, претседателот ги има
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следните права и должности: го определува мандаторот за состав на Влада на Република
Македонија во согласност со изборните резултати; ги поставува амбасадорите и пратениците
од Република Македонија во странство; ги прима акредитивните и отповикувачките писма на
странските дипломатски претставници во нашата земја; доделува одликувања и признанија;
помилува осудени лица; има право на предлагање избор, именување и разрешување, и тоа:
предлага двајца судии на Уставниот суд, двајца членови на Републичкиот судски совет,
именува тројца членови на Советот за безбедност93 , како и други функционери во согласност
со Уставот и со законите; понатаму дава предлози за влегување на земјата во сојузи или во
други меѓународни асоцијации или институции, како и предлози за излегување од нив, за што
одлука донесува Собранието; врши и други работи од делокругот на неговите надлежности94 .
Неговата функција е неспоива со вршење на која било друга јавна функција, професија или
функција во политичка партија. Претседателот на Република Македонија ја преставува
Републиката.
Претседателот на Републиката е врховен командант на вооружените сили на Република
Македонија. Тој своите права и должности ги врши врз основа и во рамки на Уставот и
законите.
На Претседателот на Република Македонија како врховен командант на вооружените
сили му припаѓаат значајни ингеренции во доменот на безбедноста и одбраната. Воедно, тој
претседава со еден посебен советодавен орган - Советот за безбедност и е еден од овластените
предлагачи на воена и на вонредна состојба кога Собранието не може да се состане 95 . Според
функциите што ги остварува, во согласност со Уставот и според реалното политичко влијание
и авторитет со кој располага, очигледно е дека не станува збор за носител на титуларни или
церемонијални, туку и за значајни политички овластувања96 .
Несогласувањата постојат ако претседателот, како врховен командант и Владата се од
различни политички провиниенции и второ, по линија на претенциозност, кога Владата или
министрите сакаат да ја контролираат кадровската политика и на тој начин да го истиснат
претседателот при избор на воени аташеи и воени претставници, или пак, да влијаат преку
политички притисок во изборот за началник на Генералштабот на АРМ. Токму овие аспекти се
дел од анализата на овој труд, во кој тежиштето ќе биде ставено на улогата на Претседателот
на Републиката во одбраната како врховен командант на вооружените сили, со акцент на
функционалната поставеност и односи во одбранбено-безбедносниот систем и за Советот за
безбедност и неговото место во остварувањето на одбраната.
Начин на избор на претседателот
За положбата на Претседателот на Републиката особено е значаен начинот на неговиот
избор. Претседателот на Републиката се избира на општи и непосредни избори, со тајно
гласање. На таков начин, претседателот на Републиката го добива мандатот непосредно од
избирачите, како што е тоа случај и со пратениците на Собранието. Со тоа тој обезбедува
легитимитет на своите функции и се потенцира неговата самостојност во системот на власта97 .
Со мандат од пет години, кој за една година го надминува оној на законодавното тело, се
обезбедува она што во теоријата го посочува дека функцијата на шеф на државата е гарант на
институциите. За претседател на Републиката исто лице може да биде избрано најмногу два
93

Во со гласност со Рамковниот до говор Претседатело т е до лжен при именување на тројца ч ленови, да
обезбеди составот на Совето т, како целина, соодетно да го одразува составо т на населенито во
Република Македонија.
94
Устав на Република Македонија, 3 дел, глава 2 Ор ганизација на државната власт, Претседател на РМ
95
Parliamentary Oversight of the Security Sector, Inter-Parliamentary Union and DCAF, Geneva/Belg rade,
2003
96
Б.Ванковска и Ц.Цветковски „Правото и одбраната“ Графохартија, Скопје 1996 го д,
97
Mitkov V. i Klimovski S., „Politicki i ustaven sistem„, Prosvetno delo, Skopje, 1995

45

пати. Одредувањето на долниот лимит на староста за Претседател на Републиката произлегува
од општоприфатената потреба вршителот на таа функција да биде зрела и стабилна личност, со
значително политичко и животно искуство зад себе. Изборот за претседател на Републиката,
како што одредува Уставот, се врши во последните 60 дена од мандатот на претходниот
претседател. Во случај на престанок на мандатот на претседателот на Републиката од кои било
причини, изборот на нов претседател се врши во рок од 40 дена од денот на престанокот на
мандатот. Начинот на избирање на шефот на државата ја определува неговат а положба.
Неговата политичка позиција се извлекува од политичкото влијание на партиската структура.
Според Уставот, во член 83 постои инкомпатибилност на должноста претседател на
Републиката со истовремено извршување друга јавна функција, односно професија или
функција во политичка партија.
Претседателот на Републиката не е орган кој е над Уставот. Тој, како што спомнавме,
своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите. Според тоа,
подреденоста на претседателот на Републиката на уставноста и законитоста сама по себе веќе
содржи елементи на негова одговорност. Но, Уставот децидно го пропишува прашањето на
одговорност на претседателот на Републиката и постапката за утврдување одговорност. Во тој
контекст, Уставот истакнува дека претседателот на Републиката е одговорен за кршење на
Уставот и на законите во вршење на своите права и должности. Исто така, во член 83 од
Уставот се одредува дека за одземање на неговиот имунитет одлучува Уставниот суд, како
независна судска власт. Постапка за утврдување одговорност на претседателот на Републиката
покренува Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, а за
одговорноста на претседателот на Републиката одлучува Уставниот суд со двотретинско
мнозинство гласови од вкупниот број судии. Ваквата определба обезбедува постигнување
рамнотежа помеѓу извршната власт и судската власт како автономен сегмент на власта. Со тоа
се оневозможува политичките амбиции на парламентарниот состав да бидат инволвирани во
одземањето на имунитетот на претседателот на Републиката.
Уставни надлежности
Реалната власт на претседателот на Републиката одредена со Уставот можеме да ја
систематизираме во повеќе домени, и тоа се групираат во четири т.н. групи: надворешнополитичка група функции, одбранбено-безбедносна и вонредна група функции, судскоконтролна и корективна група функции и други функции.
Во одбранбено-безбедносна и вонредна група функции кои се тема на овој труд се
вбројуваат следните:
-врховен командант на вооружените сили (чл.79/2);
-претседател и раководи со Советот за безбедност (чл.86):
-именува тројца членови на Советот за безбедност (чл.84/1-6);
-предлог за прогласување воена состојба( чл.124);
-прогласување воена, односно вонредна состојба доколку Собранието не може да се
состане (чл.124 одн.чл125;)
-можност за именување и разрешување Влада и на други функционери во време на
воена состојба (чл.127).
Претседателот како врховен командант
Воената организација на војската е подредена на основната цел на нејзиното постоење,
а тоа е водење војна. Заради тоа и постои потчинување на голема маса луѓе на еден човек врховниот командант. Тој постои за извршување на таа цел, но постои и поради спречување на
можноста војската да се одметне од контролата или да се осамостои надвор од рамките кои се
определени со Уставот и законите на една држава. Претседателот има истурена позиција и
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надлежности во делот на вооружените сили. Исто така, тој се јавува како институција што ги
донесува клучните документи за Армијата.
Претседателот на Републиката како врховен командант на вооружените сили има
значајна улога во рамките на раководењето и командувањето со Армијата. Во рамките на
ингеренциите на претседателот спаѓа и донесување бројни акти кои понатаму се проследуваат
до Министерството за одбрана (ГШ на АРМ) заради нивно понатамошно спроведување. Оваа
соработка јасно ја рефлектира меѓузависноста помеѓу Претседателот и Министерството.
За прашањата од областа на националната одбрана Претседателот има активна
комуникација со Министерот за одбрана. Претседателот може директно да комуницира и со
началникот на ГШ како негово легитимно право, во согласност со сегашната законска
регулатива.
Слабости и предности на постојниот систем
Потребно да се разјаснат правилата на игра, особено во извршната сфера, за да се
надминат недоразбирањата кои често пати не се случајни, но во основа произлегуваат од
немањето политичка и демократска култура во Република Македонија. Во изминатиот период
клучното прашање, кое се покажа како проблематично, беше во врска со одредени овластувања
кои се настојува да се присвојат. Имено, во врска со овластувањата на претседателот, и покрај
тоа што се дадени во Уставот и во Законот за одбрана, како резултат на честите промени на
власта и на носителите на власт, се создаваат ситуации кога Владата настојува одредени
надлежности во одбраната да ги преземе во свои раце 98 .
Ингеренциите на претседателот не се прецизно објаснети и нема точно предвидена
процедура во делот што се однесува на начинот како и кога претседателот ќе ја ангажира
Армијата за потребите од внатрешна природа за справување со одредена ситуација (н.з. член
35 од Законот за управување со кризи и членот 40 од Законот за одбрана) Дел од Армијата
учествува во поддршка на Полицијата во услови кога со кризната состојба е загрозена
безбедноста на Републиката, а органите на државната управа немаат соодветни ресурси и
средства за нејзина превенција исправување. Предлог до Владата за потребата за учество на
дел од Армијата, во согласност со Стратегискиот одбранбен преглед на Републиката дава
Управувачкиот комитет. По предлог на Владата, за учество на дел од Армијата во
справувањето со кризна состојба, одлучува претседателот. Претседателот во секое време може
да ја преоцени потребата од учество на делот од Армијата. Начинот на учество на дел од
Армијата во кризна состојба се уредува со пропис кој го донесува претседателот. Иако има
подобрени правни решенија кои ги појаснуваат деловите на одговорност во Армијата, во
практиката сè уште се појавуваат проблеми, особено во целосно дефинирање на членот 35 од
споменатиот Закон во подзаконски акти, каде јасно ќе се дефинира улогата на Армијата и
донесување на наредба од страна на Претседателот како врховен командант.
Претседателот на Републиката како врховен команант на вооружените сили има
одлучувачка улога во рамките на раководењето и командувањето со Армијата јасно
дефинирана во членовите 79 од Уставот на РМ и членовите 16,18 и 28 од Законот за одбрана.
Тоа претставува комплексна и сложена активност за чие остварување, освен претседателот на
државата, се ангажираат соодветни лица кои придонесуваат за успешно извршување на оваа
специфична активност. Во рамките на ингеренциите на претседателот спаѓа и донесување
бројни акти кои понатаму се проследуваат до Министерството за одбрана (ГШ на АР М) заради
нивно понатамошно спроведување. Оваа соработка јасно ја рефлектира меѓузависноста помеѓу
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претседателот и Министерството. Но, постојат и ситуации кога се појавуваат проблеми во
спроведување на одлуката.
Бевме сведоци за честите разединувања помеѓу претседателот и Министерството за
одбрана т.е. Владата за клучните прашања за реструктуирањето на Армијата според Годишната
национална програма за членство во НАТО (ГНПЧ). Владата има задача да ја изготви ГНПЧ,
но кога станува збор за бројот и за големината на Армијата, како и за нејзиното опремување
(Членот 20 од Законот за одбрана), претседателот – и неговото влијание во назначувањето и
отповикувањето генерали, особено Началникот на Генералштабот индиректно влијае на
одлуките (член 27 од Законот за одбрана на РМ). Ова често ги забавува започнатите процеси,
особено ако началникот на Генералштабот не е приспособлив кон новите промени.
Односите Претседател - Генералштаб - министер за одбрана
Нема потреба ингеренциите на Претседателот во одбраната да се ограничат или да се
зајакнат, туку е потребно да се појаснат некои работи, особено во делот што се однесува на
прашањето на односите на релацијата претседател -Генералштаб -министер за одбрана
(Законот за одбрана на РМ, Глава 3, членовите 16,18 и 20, Глава 4, членови 22,23,24,25,26 и
27).
Постојат и ситуации кога се појавуваат проблеми во спроведување на одлуката. Така,
на пример, врховниот командант на вооружените сили својата одлука директно ја спроведува
до началникот на Генералштабот. Ситуацијата дополнително се компликуваше во изминатиот
период во делот на командувањето со Армијата поради членот 28 од Законот за одбрана 99 ,
според кој претседателот на државата командувањето со Армијата го остваруваше преку
министерот за одбрана, што како солуција е присутна во други земји.
Уставниот суд на Република Македонија го укина овој член од Законот за одбрана,
затоа што не беше прецизирана оваа одредба во подзаконски прописи и се создаваше простор
за различни, па дури и за директно спротиставени толкувања околу начинот на нејзината
практична имплементација. Министерството за одбрана има полно право да ја знае содржината
на одлуката, бидејќи тоа дава логистичка поддршка на Армијата.
Контрадикторноста се јавува со фактот што Претседателот на Републиката е тој што го
поставува началникот на Генералштабот (член 27 од Законот за одбрана), кој пак, од друга
страна, освен тоа што ги извршува задачите од претседателот, добива задачи и од министерот
за одбрана. Ова, во принцип, се надминува со тоа што и министерот за одбрана е член на
Советот за безбедност, каде што по непишано правило се донесуваат одлуките и меѓусебно се
информираат. Неопходно е сега допрецизирање на членот 27 од Законот за одбрана со цел
јасно да се дефинираат релациите на командување со Армијата од страна на претседателот на
Републиката и неговиот однос кон Министерството за одбрана.
Како резултат на уставните и на законски одредби кои ја прават Владата одговорна
пред Парламентот, во рацете на Владата е предлогот за наименувањето на министерот за
одбрана. Во ситуации кога има некаков проблем во синџирот на командувањето, претседателот
нема можност да побара од Парламентот да го разреши министерот. Во такви околности
Парламентот би требало да развие високо ниво на политичка култура и одговорност за да
сфати дека претседателот и министерот не можат веќе да работат заедно без оглед на фактот
дека министерот обично е наименуван од редовите на парламентарното мнозинство, да го
разреши и да постави нов министер100 .
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Особено како проблематичен се смета односот на Генералштабот кој директно
комуницира со претседателот во однос на министерот за одбрана. Генералштабот е на став
дека тоа треба да биде така затоа што Претседателот е нивен врховен командант (н.з. изјави во
јавноста на преставници на ГШ на АРМ). Тоа е негативно и за Армијата и за претседателот на
државата во преземањето одредени акции. Војската користи недоречености во членот 18 од
Законот за одбрана101 кога се застапува нивниот интерес врзан за кариерата, при што е во
директна комуникација со претседателот без оглед на импликациите со министерот за одбрана
утврдени во членот 27 од Законот за одбрана. Од друга страна, задачите на претседателот се
проследуваат и до министерот за одбрана. Тука не треба да се избегне информирањето
меѓусебно преку министерот, затоа што имаме ситуации на намерно неинформирање што може
да создаде јаз меѓу овој триаголник. За да нема дилема на ова прашање, потребно е да постои
голем професионализам во извршување на обврските, а политичката димензија да добива сè
помала тежина.
Заклучок
Во однос на прашањето дали треба да се зајакнат или да се ограничат компентенциите
на претседателот како врховен командант на вооружените сили, метам дека е потребно да има
зајакнати ингеренции особено во делот на изведбениот аспект за справување со одредени
акции врзани за ангажманот на Армијата и дека тој треба да се занимава само со стратегиското
ниво, додека оперативното и тактичкото ниво треба да го препушти на професионалното воено
раководење.
Оттука произлегува дека претседателот треба исклучиво да се занимава со раководнокомандната функција. Одлуките треба да ги донесува откако ќе се заземат прецизни ставови на
политичко ниво. Никако не смее да се случи претседателот да донесува одлуки во сферата на
раководењето и командувањето ако нема политичка поддршка од извршната власт.
Највисоките државни органи треба да дејствуваат единствено во согласност со политичките
цели за да немаат разединувања по одредени прашања.
Кога се анализира работата на претседателот на Републиката како врховен командант
потребно е да се концентрираат работите кон потребата од поголемо учество на цивилните
експерти во внатрешниот апарат на претседателот 102 . Така, за да има објективна претстава за
конкретната околност, претседателот треба да има внатрешен апарат зајакнат со цивилни
експерти кои би им се спротивставиле на воените експерти за да ги разубедат со аргументи за
некоја конкретна намера или активност.
Реформите кај цивилната и кај воената компонента претставуваат вистински предизвик
и приоритет за нашата држава. Оттука, еден од основните услови за успешно спроведување на
реформите е воспоставување ефикасна комуникација помеѓу цивилниот и воениот сектор, која
може да ја зајакне довербата помеѓу овие две компоненти и позитивно да се одрази врз
динамиката на реформите
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THE PLACE AND ROLE OF THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE SECURITY SYSTEM
Abstract
For many theorists, the central lever and the "soul" of the government lies in the executive
power. The political and executive power in the Republic of Macedonia is two-headed, i.e. it is
entrusted to two institutions - the Government and the President of the Republic. The Republic of
Macedonia has a mixed system, although basicaly parliamentary, which strictly defines the powers of
the Government and the President.
The President of the Republic has a distinctive position as head of state in a parliamentary
democracy and has certain authorisations in the executive government. Article 79 of the Constitution
of the Republic of Macedonia regulates the the broad powers, rights and duties of the President of the
Republic. Hence, his role is important for the essential component of organization of the system of
government. The Government arises from the parliamentary will and reports to the Parliament.
However, the President has direct legitimacy assigned by the citizens, as he is elected by direct
election. The powers of the President are related to his credibility. If the President has weak support
and poor public credibility, it enables the transfer of certain duties and powers to the Government.
Practice shows that if we have an authoritative president, then he will have a strengthened
role and vice versa, if he has no personal authority then the Government will have a strengthened role.
Keywords: President, Political System, Security, Defence, Constitution
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ЛИБИСКАТА ОПОЗИЦИЈА – ФИНАНСИРАЊЕ, СНАБДУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ
И ПОДДРШКА
Апстракт
Светот е соочен со многу непредвидливата и потенцијално опасна ситуација во Северна
Африка и на Блискиот Исток. Она што започна како импресивен и релативно ненасилен успех
на новата политика на САД за „Новиот Среден Исток“103, полн со ветувања, многу брзо се
преобрази во повторување на старите навики на САД, коишто се вмешаа во дваесетгодишните
војни во Ирак и во Авганистан, како и со повремени воздушни напади на Јемен и na Сомалија.
Сега, со помош на Обединетото Кралство и нa Франција, жестоко се бомбардираше Либија.
Клучни зборови: Севeрна Африка, Нов Среден Исток, опозиција, финансирање,
поддршка.
ВОВЕД
Целта на овој труд е да се направи обид да се анализира прирoдата на силите кои се
појавија во Либија за време на владеењето на Гадафи, кој ги обучува, финансира, поддржува и
кој со нив манипулира. Ќе се обидеме да дадеме приказ на природата на заткулисните игри за
моќ, на длабоко скриените структури и економски интереси во регионот на Блискиот Исток и
Северна Африка, вклучувајќи ги интересите на САД, Франција, Обединетото Кралство, Израел
и арапските држави кои се актуелни подолго време.
Првобитната цел на ова бомбардирање според Резолуцијата 1973 на Советот за
безбедност на ООН од 18.03.2011 година беше од „хуманитарна природа“ 104 и насочена кон
намалување на бројот на цивилните жртви. 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 хуманитараната помош и да се заштитат либиските цивили“. 105 Но со
текот на времето, како што кампањата се вжештуваше, стануваше повеќе од јасно дека целта е
сосема друга и се покажа дека крајната цел на воената кампања е самиот Гадафи и
воспоставување на контрола над природните ресурси со кои располага Либија, пред се на
нафтата и водата. Во текот на воздушните напади Гадафи се сметаше за легитимна цел и цело
време западните лидери го повикуваа да се предаде. Во согласност со принципите на
меѓународното право, по ниту еден критериум Гадафи не може да се оквалификува како
демократ, но се поставува прашањето дали тоа им дава право на другите земји да се мешаат во
внатрешниот конфликт во Либија?



ПРЕГЛЕДЕН НАУЧЕН ТРУД
Interested readers may wish to consult my first exp loration, “Googling ‘Revolution’ in North Africa.”
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103

52

Историски причини за настаните во Либија
Либија зафаќа површина од 1,759,540 km2 со малку повеќе од 6 милиони жители, што
ја прави ретко населена земја. За својата независност Либија се изборува под водството на
прозападниот крал Идрис во 1951 година кога е прогласена за уставна монархија. Проблемите
на Либија започнуваат со пронаоѓањето на значајни нафтени резервати во 1959 година за чија
експлоатација се погрижија САД и Обединетото Кралство. Тоа придонело земјата од една
сиромашна нација да стане една од најбогатите во Северна Африка и во светот. Но, и покрај
тоа што земјата била економски стабилна, сепак поради концентрацијата на националните
богатства под капата на кралот, предизвикувало одредено незадоволство. На 1 септември 1969
година, мала група офицери предводена од страна на младиот офицер Моамер ал Гадафи го
соборува кралот, ја укинува монархијата и земјата ја прогласува за република - Либиска
Арапска Република.
По заземањето на власта, Гадафи извршува национализација на нафтените полиња, го
отфрла советскиот комунизам и западниот капитализам како идеологии, изјавувајќи дека ќе го
следи Движењето на неврзаните. Ваквата политика на Гадафи доведе до заладување на
односите помеѓу САД и Либија, а на 2 декември 1979 година либиските војници ја нападнаа
американската амбасада во Триполи. На 6 мај 1981 година, во времето на Роналд Реган, САД
ги обвини либиските власти за помагање на меѓународниот тероризам. Сите либиски
дипломати беа избркани од САД, а дипломатските односи со Либија беа прекинати. Главните
проблеми коишто САД ги воочуваа во либиската Влада беа помагањето на палестинските
терористички групи, револуционерните групи во времето на Иранско-ирачката војна (19801988), како и многу други револуционерни движења по светот кои беа раководени од различни
сепаратистички групи како „Ирската републиканска армија“, „Баскиската сепаратистичка
организација“ (ЕТА), „Палестинската ослободителна организација и други“.
Во текот на март 1982 година САД наложија ембарго врз увозот на либиската нафта и
извозот на индустриските производи по потекло од Либија. Во јануари 1986 година САД ги
нападнаа либиските бродови, а како предмет на несогласување беше заливот Сидра, кон кој
Либија се стремеше како кон своја територија. На 14 април 1986 година американскиот
претседател Реган издаде налог за бомбардирање на Триполи и на Бенгази. Во 1992 година беа
наложени санкции кон Либија од страна на ООН поради рушењето на авионот „Пан Ам“ 103
над шкотскиот град Локерби, при што загинуваат 270 луѓе. Атентатот дополнително ги
влошува односите помеѓу Либија и земјите од Западна Европа. Во 2003 година, Либија се
согласува да плати 2.700.000.000 долари како отштета за семејствата на загинатите. На 26
февруари 2004 година, по 23 години ООН ги поништуваат санкциите кон Либија.
Либиската опозиција и нејзините обиди за соборување на режимот на Гадафи
По доаѓањето на власт во Либија, Гадафи се стекнува со многу непријатели и
противници, а тоа резултира со бројни закани по неговиот живот.Заканите беа од страна на
монархистите, израелскиот „Мосад“, саудиските тајни служби, „Националниот фронт за спас
на Либија“ (National Front for the Salvation of Libya - NFSL), „Националната конференција на
либиската опозиција“ (National Conference for the Libyan Opposition - NCLO), британската тајна
служба и на САД. Меѓутоа, најсериозни од сите закани беа оние на исламистичкит е либиски
борбени групаци сродни на „Ал каида“, познати под името „Ал џама`а ал-исламија алмукатила би-Либија “(Al-Jama'a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya). На ваквите закани 27
годишниот Гадафи реагираше на брутален начин со протерување или убивање на оние за кои
сметаше дека се против него106 .
Од самото доаѓање на власт на Муамар Гадафи, Израел и САД обучаваа антилибиски
бунтовници во низа западни и централноафрикански држави со цел што побрзо да се собори
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младиот лидер од власта. Според еден натпис објавен на 5 јануари 1989 година во парискиот
„Доверителен африкански билтен“ (African Confidential newsletter) се вели „дека САД и Израел
во Чад и во други соседни држави основале бази за обука на околу 2.000 либиски бунтовници
кои ги заробила армијата на Чад. Таа група била наречена „National Front for the Salvation of
Libya“ (Национален фронт за спасување на Либија - НФСЛ) и нејзиното седиште било во
Чад“107 .
Според официјалните податоци од САД, може да се види дека тајното финансирање на
овие сили кои се подготвуваат за војна против Либија се врши од Саудиска Арабија, Египет,
Мароко, Израел и Ирак. Саудиска Арабија донирала околу 7 милиони долари на НФСЛ (оваа
групација ја поддржуваа француската разузнавачка служба и ЦИА) во остварување на
заедничката цел - ликвидација на Гадафи. Меѓутоа, обидот да се ликвидира Гадафи на 8-ми мај
1984 година и да се преземе власта беше спречен од страна на безбедносните служби на
Гадафи. Но непријателите на „Полковникот“ не застанаа тука. Наредната година, САД побараа
од Египет да изврши инвазија врз Либија и да го собори Гадафи, но ваквото барање беше
отфрлено од претседателот Мубарак. Ваквиот план беше откриен и обелоденет од страна на
„Вашингтон пост“, кој кон крајот на 1985 година доаѓа до протесното писмо кое го напишала
група на конгресмени и го упатило до претседателот Реган, со што се обелоденува планот за
инвазија врз Либија 108 .
Меѓутоа, повеќето аналитичари се согласни дека „главната групација“ која го предводи
отпорот против режимот на Гадафи е „Националната конференција на либиската опозиција“
(National Conference for the Libyan Opposition -NCLO). Во оваа групација активно е вклучен и
НФСЛ. Во основа НФСЛ е вооружена милиција задолжена за изведување на насилни акции и
се состои од луѓе кои имаат потекло од племињата кои се против режимот на Гадафи, а нејзин
главен спонзор се САД109 . Со финансиска поддршка од Обединетото Кралство во 2005 година
во Лондон се одржува Националната конференција на либиската опозиција на која учествуваа
и претставниците на НФСЛ. Додека својот прв конгрес НФСЛ го одржа во САД во јули 2007
година, а според информациите Вашингтон ги подготвил извештаите за „ѕверствата и
убиствата на цивилите во Либија“ 110 и бил директен организатор на воените акции, не само во
Либија, туку и надвор од нејзините граници.
Друга групација која дејствува против Гадафи е „Ал џама`а ал-исламија ал-мукатила
би-Либија“ (Al-Jama'a al-Islamiyah al-Muqatilah bi-Libya - Libyan Islamic Fighting Group - LIFG)
формирана во 1995 година од страна на муџахедините – ветерани од борбата против советската
окупација на Авганистан. По нивното враќање во Либија овие ветерани го формирале ова
движење со цел да создадат држава која би била реална слика на она што веруваат дека треба
да е вистинска слика на либискиот народ. Првото коминике на LIFG званично е објавено во
1995 година од страна на либиските ветерани од Авганистан кои добиле политички азил во
Обединетото Кралство. Како најзначајна активност на оваа групација се смета обидот за
убиство на Гадафи во 1996 година кога под водство на Вади-ал Шатеха (Wadi al-Shateh) е
подметната бомба под едно од возилата на Гадафи. При овој обид за атентат загинуваат
поголем број од телохранителите на Гадафи, а лидерот останува неповреден. Либија за овој
атентат го обвини Обединетото Кралство, но тоа од нивна страна официјално беше негирано.
Сепак, и понатаму останува енигма и предмет на големи контраверзии поврзаноста и
вмешаноста на британската влада во овој обид за атентат на Гадафи. Поранешниот функционер
на MI5, Дејвид Шајлер на некој начин ја потврдува вмешаноста на британската влада во
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обидот за убиство на Гадафи во 1996 година преку LIFG, преку изјавата дека за таа намена
британските разузнавачки служби потрошиле околу 160 000 фунти. И покрај тоа што ваквите
обвиненија не се потврдени од независни извори, јасно е дека Обединетото Кралство на своја
територија и овозможила на LIFG да формира логистичка база за поддршка и да собира
финансиски средства111 .
Според разузнавачките податоци од западните разузнавачки агенции, се потврдува дека
некои од овие членови на LIFG подоцна се приклучиле кон „Ал каеда“ со цел да водат џихад
против либиските и интересите на Запад ширум светот. По сè изгледа дека финансискиот
придонес на Бин Ладен бил многу позначаен отколку спонзорството на разузнавачката
агенција на Обединетото Кралство MI6. Според податоците од еден извештај од 2005 година,
LIFG за секој свој загинат борец на бојното поле добивала до 50.000 долари од Бин Ладен. Тоа
укажува на фактот дека дел од борците од оваа групација се свртеле против нивните креатори
и поради тоа биле оквалификувани како терористи - екстремисти и опасни по интересите на
Запад и САД. Ваквите наоди се потврдени во февруари 2004 година, кога поранешниот
директор на ЦИА, Џорџ Тенет пред Разузнавачкиот комитет во Конгресот сведочел дека „една
од најнепосредните закани за безбедноста на САД потекнува од помалите екстремистички
сунитски групи кои ги користат врските со ’Ал каеда’, а во нејзините редови спаѓа и LIFG”112
Од друга страна пак според британскиот „Индипендент“, кој дошол до документите кои се
откриени во централата на либиското разузнавање во Триполи се потврдува дека САД за време
на мандатот на Џорџ Буш, преку ЦИА му предале осомничени терористи на режимот на
Гадафи. Во 2004 година, ЦИА имала „постојано присуство“ во Либија. Ова присуство на ЦИА
било поради обидите на Либија да излезе од дипломатска изолација наметната од Запад и да ја
убедат либиската влада да прекине со програмата за нуклеарно оружје и да помогне во
апсењето на терористите кои се подготвувале за напади врз американски интереси113 .
Меѓутоа, повеќе од јасно е дека со отпочнувањето на воената воздушна интервенција за
симнување на режимот на Гадафи „Американците, Британците и Французите се нашле како
сојузници на најрадикалниот елемент на мрежата на „Ал каеда“, побунетата исламистичка
група LIFG“114 . Постоењето на ваквото сојзништво на Запад со радикалните елементи на „Ал
каеда“ директно е потврдено од страна на државниот секретар на САД Хилари Клинтон, која
во едно сослушување во Конгресот го признала ризикот од едно „такво валкано сојузништво“,
посочувајќи дека „либиската опозиција е дури и поантиамерикански настроена отколку самиот
режим на Гадафи“ 115 .
Според податоците од разузнавачките служби на САД, Катар им овозможува
долгогодишна поддршка на „Муслиманските браќа“, на „Ал каеда“ и на џихадиститичките
борци кои се враќаат од Авганистан116 . Додека од друга страна, официјалните претставници на
либиските бунтовници го посочуваат Катар како нивен најголем сојузник. Тоа е нормално
затоа што според неофицијални извори Катар донирал помеѓу 400 и 500 милиони долари во
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специјалниот фонд за финансирање на либиската опозиција под контрола на Запад, додека
Кувајт донирал околу 180 милиони долари 117 . Катарските врски кои се откриени од страна на
антитероростичките аналитичари по 11 септември, потребно е повторно да се анализираат
бидејќи LIFG, која е сојузник на „Ал каеда“, приграбила поголем дел од оружјето во повеќето
северноафрикански држави. Добро познато е дека LIFG се наоѓа на „црната листа“ на Стејт
департментот како терористичка организација, а САД и Запад истата ја помагаат и
финансираат 118 . Каков апсурд и на какви сè сојузништва се подготвени Запад и САД кога се во
прашање повисоките цели и интереси. Прашање е што би се случило доколку дел од арсеналот
на хемиско оружје со кој располагаше Гадафи падне во рацете на овие радикални
исламистички групи. Дали тие тој арсенал ќе го уништат, доброволно ќе го предадат или пак,
што е поверојатно, ќе го употребат против нивните финансиери. Досега се уништени само
околу половината од резервите на иперит со кои располагаше Либија.
Поради тоа антитерористичките експерти на САД во повеќе наврати изразија
загриженост дека евентуалниот вакуум по сменувањето на Гадафи можат да го искористат
силите под покровителство на „Ал каеда“119 . Вмешаноста на „Ал каеда“ во организирањето и
водењето на протестите на опозицијата за рушење на режимот на Гадафи е повеќе од
очигледна. И покрај тоа, западните сојузници не се согласуваа со тврдењето на Гадафи дека зад
бунтовничките сили се кријат „Ал каеда“ и Осама бин Ладен, но беа загрижени поради
поддршката која ја имаат опозициските сили од оваа организација. Меѓутоа, повеќе од јасно е
дека во составот на бунтовниците има платеници од сите страни, како што се ветераните од
авганистанскиот џихад против Советскиот Сојуз, до Американци со потекло од Либија. Но, од
друга страна аналитичарите се согласни дека силите на „Ал каеда“ нема да ја приграбат власта
во Либија и покрај тоа што исламистичката идеологија има силно влијание во источниот дел на
Либија 120 . 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 освета на Гадафи,
доколку тој повторно воспостави контрола над Либија. Меѓутоа, голем дел од младите
демонстранти во Либија, Египет, Тунис и Сирија може да ги огорчи тоа што истите се
изманипулирани од страна на ултраконзервативните арапски елити, кои подмолно ги
подгревале страстите на воинствените исламистички радикалисти ширум земјите од Северна
Африка.
Од каде доаѓа оружјето на бунтовниците?
Три месеци по започнувањето на бомбардирањата на Либија, Белата куќа предупреди и
побара Конгресот да не го блокира финансирањето на воените операции во Л ибија, туку
напротив да ги одобри бараните средства од Белата куќа, затоа што блокирањето на
финансирањето на воените операции против режимот на Гадафи би биле лоша порака во време
кога во Вашингтон се смета дека деновите на Моамер Гадафи се одброени 121 . И покрај ваквите
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предупредувања од страна на администрацијата на Обама, Претставничкиот дом на
американскиот Конгрес не ја изгласа мерката со која американската вмешаност во либискиот
конфликт би добила и конгресно одобрение, но не ја изгласа ниту уредбата со која целосно ќе
сопреше учеството на САД поради замрзнувањето на потребните финансиски средства122 .
Ваквата одлука на Конгресот е повеќе од оправдана, затоа што директното
вооружување на либиските бунтовници е опасно и според конгресмените, потребно е САД,
прво да испитаат кои се бунтовниците и каква политика тие ќе водат по соборувањето на
Гадафи, а потоа да се вооружуваат. Дел од претставниците на Конгресот веруваат дека во
редовите на опозицијата има и радикални исламисти, кои можат да ја искористат ситуацијата и
да дојдат на власт и на тој начин да имаат и контрола над оружјето коешто им го доставиле
САД. На воените советници на Обама им беше повеќе од јасно дека одлуката на Обама,
донесена врз основа на Актот за воени овластувања од 1973 година, да се поддржи воената
акција против Гадафи, ќе биде ставена на жестока критика од страна на Конгресот.
Насетувајќи дека вакво нешто може да се случи, Белата куќа одлучи да го примени моделот на
снабдување на бунтовничките сили со оружје од времето на Студената војна и да го заобиколи
Претставничкиот дом.
Имено, потпирајќи се на минатото и врз воената соработка со Саудиска Арабија, САД
побараа од кралската фамилија да ги снабдува со оружје бунтовниците во Бенгази. Познато е
дека во 80-тите години на ХХ век кралската фамилија им излезе во пресрет на барањата на
САД за вооружување на герилците во Авганистан против Црвената армија 123 . Ваквото барање
на Вашингтон е во потполна согласност со воената соработка помеѓу овие две земји и е
направено со цел САД да го избегнат подолготрајното воено мешање во уривањето на режимот
на Гадафи. На политичките и воените експерти од Белата куќа и Пентагон им беше повеќе од
јасно дека Саудиска Арабија останува единствениот сојузник на САД кој е стратегиски
способен да ги снабдува со оружје бунтовниците во Либија. На тој начин, САД би ја одрекле
својата вмешаност во синџирот на снабдување и покрај тоа што оружјето е американско, сепак,
него би го платила Саудиска Арабија со либиски пари. Официјалните претставници на
западните земји и бунтовниците се убедени дека САД по секоја цена сакаат да го избегнат
епитетот на предводник на каква било воена интервенција против режимот на Гадафи.
На Саудијците им е соопштено дека на бунтовниците во Либија приоритетно им е
вооружувањето со минофрлачки и противтенковски гранати, како и ракети земја - воздух, со
што би можеле да им парираат на силите на Гадафи. За да се реализира оваа замисла,
неопходно беше да се убедат членовите на Конгресот и ООН да донесат резолуција за
воспоставување на зона на забранети летови над Либија. Доколку не би постоела оваа зона на
забранети летови, според воените планери на САД, тоа би довело до директни воздушни
напади на силите на САД и НАТО на либиските противавионски ракетни бази, а од друга
страна тоа директно би ги вмешало САД дека се на страната на бунтовниците против режимот
на Гадафи. Патролирањето на авионите АВАКС над либиската територија САД официјално го
претставија како дел од антитерористичката операција „Active Endeavour“, чија општа цел по
11 септември е да го надгледува воздушниот простор над Средоземното Море. За таа цел,
Гадафи од страна на администрацијата на Обама беше „унапреден во супертерорист“124 .
Прифаќањето на Саудиска Арабија да биде главен снабдувач со оружје на бунтовниците во
Либија го оневозможи Обама да го осудува Саудиското Кралство за каква било насилство
против шиитите во периодот кога барањата за демократија во Северна Африка беа на врвот. Но
воените приоритети и интересите на САД во овој регион да го симнат од власт Гадафи имаа
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приоритет и во таа насока, САД ги поддржуваа сите оние земји кои нудат воена и друга помош
за бунтовниците.
Според натписот објавен во „Лос анџелес тајмс“, на 24.03. 2011 година, либиските бунтовници
ги координираат воздушните напади со Запад, а извештаите од регионот покажуваат дека
Саудијците и Египќаните вршат дотур на оружје. Пратките со оружје на почетокот беа
испорачувани преку воздух, а потоа и преку поморските сили. Официјалните лица на САД оваа
информација ниту ја потврдија ниту ја демантираа, со што веројатноста е голема дека тоа се
случило 125 , Слични информации изнесува и „Вол стрит џурнал“, каде се вели дека
официјалните претставници на бунтовниците потврдиле дека добиле пратки на оружје од
Египет. Според информации од Белата Куќа „не постои формална политика на САД, ниту
признавање дека тоа се извршува, туку тоа е нешто што нив им е познато“126 .
Пратките на лесно оружје и муниција се првиот потврден доказ дека некоја надворешна страна
е вмешана во снабдувањето со оружје на бунтовниците. Пратките на оружје и муниција од
Египет се најсилниот показател дека арапските држави се одзваа на повикот на САД да
застанат на чело на напорите да се поддржат про демократските сили во борбата против
режимот на Гадафи. Долго време САД и Запад негодуваа против тоа што арапските земји не
сакаа да помогнат во разрешувањето на кризите во тој регион, а од друга страна. арапските
земји жестоко го критикуваа мешањето на САД во обидите директно да се мешаат во
разрешувањето на кризите. Пратките на оружје уследија по невообичаено силната дипломатска
реакција на арапските земји, но од друга страна имаше слаба поддршка идејата за надворешна
воена интервенција во Либија. Во сета оваа ситуација со испораката на оружје беше вклучен и
Египет кој се обидуваше да одржува неутрален став и по секоја цена сакаше испораките на
оружје да останат тајна 127 .
Поддршката од 23 земји-членки на Аарапската лига за воведување на зона на забранети
летови над либискиот воздушен простор, му ја даде неопходната политичка поддршка на
колебливиот Запад за воена интервенција и поддршка на бунтовниците без регионално и
меѓународно мешање. Но Клинтон во неколку наврати потсети дека САД не сакаат сами да
учествуваат во воената акција против Гадафи, туку ...„сакаат и соседните арапски земји да
учествуваат во каква било планирана интервениција против режимот на Гадафи“ 128 .
Со оглед на фактичката состојба на силите на теренот, по се изгледа дека Преодниот
национален совет е одлучен да ја придобие поддршката на САД и на меѓународната заедница.
Мотото на либиските револуционери е „Слобода, а не исламска држава“,129 а за симбол е
избрано црвено-црно-зеленото знаме на проамериканската кралска Либија, која ја собори
Гадафи со превратот во 1969 година. Она што малку зачудува е тоа што сите либиски
бунтовници, без ралика на која струја припаѓаат, се благодарни на западната интервенција и
воздушната поддршка, што во споредба со таквата интервенција во Ирак и во Авганистан е
малку чудно. Државниот секретар на САД Хилари Клинтон потврди дека администрацијата на
Обама широко ги поддржува противниците на Гадафи и САД и се подготвени да понудат
„каква било помош и на кој било “ 130 за автократот да си замине од власт. По официјалната
изјава на опозиционите лидери дека режимот на Гадафи е симнат, Клинтон изрази
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„задоволство и убеденост дека сега сè е на почеток на она што ќе следи во пост- Гадафи ерата
во Либија“131 .
Но сега се наметнува дилемата дали ваквите потези на администрацијата на Обама, кои имаат
за цел да го одвратат вниманието на арапските народи за темелни промени и вистинска
слобода, ќе ги добијат симпатиите на арапските земји? Дали САД ќе ги добие симпатиите на
арапската јавност? Како пред американската јавност ќе објаснат дека наводниот лут непријател
на САД „Ал каеда“ е доста активна во Либија и е директно снабдувана со оружје од САД.
Телевизиските снимки покажуваат како групите предводени од „Ал каеда“ дејствуваат слично
како во Сомалија.132
Што ја очекува Либија во пост-Гадафи ерата?
Од сето претходно кажано. можеме слободно да констатираме дека немирите во Либија
не почнаа спонтано, туку беа претходно добро планирани и детаљно подготвувани, а не како
што тврди командантот на вооружените сили на Преодниот национален совет Омар Ел-Харири
(кој до 17 февруари. односно до почетокот на револуција се наоѓаше под строг надзор на
службата за безбедност) дека револуцијата во Либија не ја започнале истакнатите личности од
постарата генерација. туку почнала спонтано и била инспирирана од револуциите во Тунис и
во Египет 133 . Единствено во оваа ситуација, западните сили бараа начини како да ги поттикнат
на бунт опозициските сили на Либија против моќниот безбедносен апарат на Гадафи. Како
одминуваа нападите на сојузниците, состојбата во Либија ескалира во крвава граѓанска војна, а
раководењето со опозиционите бунтовници го спроведуваа лидерите на опозицијата кои се
наоѓаа во егзил. Ваквата ситуација беше во голема мера нереална во однос на можностите и
ситуацијата во земјата. Влијанието на западните нафтени гиганти кои ја експлоатираа нафтата
во Либија е многу големо. Поради тоа. европските земји беа најгласни и најенергични во
спроведувањето на воената кампања против Гадафи. Земјите на ЕУ, а и САД, за главна цел ја
имаа заштитата на нивните интереси и експлоатацијата на нафтата и другите природни ресурси
на Либија.
Конечно, по скоро шест месеци интензивно бомбардирање на позициите на силите
лојални на полковникот Гадафи, НАТО успеа да направи пресврт во балансот на силите на
теренот во корист на бунтовниците. 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“134 . Сепак. едно е јасно, силите лојални на полковникот
Гадафи ќе продолжат да се борат се додека Гадафи не биде уапсен или убиен. 135 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 и суштински и се
најорганизираната фракција. 136
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Меѓутоа, пред аналитичарите постојат многу дилеми. Тие се прашуваат што понатаму
со Либија во пост Гадафи ерата? Дали силите на радикалниот ислам можат да воспостават
контрола во Земјата? Кој модел на општествено уредување да се воспостави во Либија? Дали
моделот на Турскиот секуларизам е најприфатлив? 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“ 137 . Ова се дилеми на кои аналитичарите, но и политичките
експерти се обидуваат да одговорат.
Меѓутоа, 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 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
колевка на највлијателните религии138 . 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? 139 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.
Дополнителна загриженост внесе и воздржаноста на САД од водечката улога во оваа
интервенција, а тоа сигурно отвори ново поглавје во политиката на САД и единството на
НАТО во изведувањето на идните воени интервенции. Според изјавите на секретарот за
одбрана на САД Роберт Гејтс, може да се заклучи дека „...за САД би било погодно никогаш
повеќе да не водат војни како оние во Блискиот Исток“ 140 . Според неговото мислење...„секој
иден секретар за одбрана кој ќе го советува претседателот на САД повторно да испрати големи
американски копнени сили во Азија, на Блискиот Исток или вп Африка, треба да ја има
испитано својата глава“141 .
Ваквата политика на САД во однос на идните воени интервенции, најверојатно е
поттикната од товарот што го имаат САД во војните во Ирак и во 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, така како што
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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 142 . 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 143 .

Заклучок
На либискиот народ повеќе од јасно му е дека војната сè уште не е готова и дека
претстојат уште битки со остатокот од режимот на Гадафи, но и помеѓу самите опозициони
групации. Очекувањата се дека новата власт ќе биде под контрола на Националниот преоден
совет и новиот лидер ќе биде силно поддржан од Запад, но останува отворено прашањето кој
ќе биде новиот либиски лидер. Досега ниту еден водач на опозиционите групи не се истакна по
своите харизматско - лидерски карактеристики и способности дека е подготвен да ја преземе
лидерската позиција во Либија. По однос на ова прашање постојат несогласувања помеѓу
довчерашните Западни сојузници, но и помеѓу опозиционите водачи. Чија струја ќе надвладее
останува да видиме во наредниот период 144 .
Поделеноста на бунтовниците во Либија и понатаму е очигледна и доколку тие сакаат
да владеат со земјата, мора да се обединат. Нивните сили претставуваат еден голем м озаик
составен од милиции и доколку не се стават под контрола, постои голема опасност од нивна
меѓусебна пресметка и одмазди. Пред опозициските сили се наоѓаат големи предизвици на кои
треба да одговорат доколку сакаат да ја преземат власта. Но прашање е дали тие ќе имаат
капацитети за да управуваат целосно со земјата или пак, ќе треба да се помират со некои од
елементите од режимот на Гадафи? Колку брзо ќе го воспостават законот и редот во земјата?
Дали ќе бидат потребни меѓународни мировни сили? Како ќе се организираат новите
безбедносни сили и кој ќе раководи со нив? Кога ќе се одржат изборите? Каков систем ќе се
воспостави во периодот до одржувањето на изборите? Тоа се прашања на кои треба да се
одговори во најбрз можен рок. Одговорот на овие прашања ќе придонесе да се избегнат
анархијата и грешките што беа направени во Ирак по 2003 година 145 .
Она што е карактеристично за оваа ситуација е тоа што САД и западните сојузници
декларативно беа против насилната интервенција на Армијата и во Полицијата во решавањето
на проблемите со демонстрантите. Додека во случајот со немирите и демонстрациите во Јемен,
во Алжир, во Бахреин и во Иран брутално се реагираше. Речиси во сите земји каде што се
случија демонстрациите заедничка цел им беше смената на долгогодишните авт ократи, но
останува отворено прашањето во кој правец треба да се спроведат суштинските
институционални реформи. Во сегашната фаза на развој со промените не се бара формирање на
ексклузивно исламски држави, туку како барања се истакнува демократизација на општеството
и државата, повеќе слобода, транспарентност во изборите, човековите права и слично.
Радикалното задушување на овие движења и нивните барања може како последица да има ново
„разбирање“ за секој вид екстремизам, вклучувајќи го и верскиот.
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Сепак, карактеристично и доминантно решение за политичкиот и ментален склоп за
арапските народи е силен човек на чело на државата, што во превод значи монарх или
„апсолутист“ во претседателски систем. Дали е тоа најдобриот модел кој одговара на
демократските хоризонти кои демонстрантите сакаа да ги отворат преку демонстрациите? За
воспоставување на парламентарни системи скоро никој и да не размислува во арапските земји.
Следниот проблем е идејата т.н. преодна власт во Либија да се впушти во процесот на
подготовка на амандмани на постојните устави и потоа да се оди на избори, наместо прва
задача на преодната власт да ѝ биде организирање и спроведување на демократски и фер
избори врз основа на кои демократски избраниот парламент ќе изврши промена на Уставот и
на другите закони.
Сепак, заеднички показател за сите е потполно новиот дух на отпор кон постојните
системи, начинот на живот, подреденоста и ограничената слобода. Исто така, јасно е дека
победничкиот поход не може никој да го запре и да го спречи како во минатото.
Референдумските барања се насочени кон демократизација на земјите и не се на линијата на
јакнење и фаворизирање на конзервативните сили. Но, колку ќе трае ова, ќе покаже времето.
Тука се наметнува и дилемата дали Запад и САД се подготвени да ги прифатат демократските
промени во овие земји и дали и Запад и САД ќе ги прифатат за легитимни избраните влади врз
основа на правилата и принципите на кои се потпираат западните демократски системи?
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LYBIYAN’S OPPOSITION – FINANCE, WEAPONS SUPLY AND
SUPPORT
Abstract
The world is faced with a very unpredictable and potentially dangerous situation in North
Africa and the Middle East. That what started as an impressive and relatively nonviolent success of
the new United States policy of "New Middle East," full of promises, very quickly become a
repetition of old habits of the United States, already embroiled in twenty year long wars in Iraq and
Afghanistan and the occasional air attacks on Yemen and Somalia. Now with the help of the United
Kingdom and France fiercely bombed Libya.
Key words: North Africa, New Middle East, opposition, finance, support.
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ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МИСИЈАТА НА УНПРЕДЕП ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Апстракт
Постоењето на проблеми во државата, независно од надворешен или внатрешен
карактер, може да влијае негативно, како врз соседните држави, така и врз целата меѓународна
заедница. Целта на трудот е да се покаже дека меѓународната заедница не се активира само
кога постои вооружен судир во една држава. Токму овој труд покажува дека постојат многу
причини кои може да го вклучат алармот на меѓународната заедница и да се понуди помош на
места во кои на прв поглед изгледа дека таква помош воопшто не е потребна. На една кревка
држава како што е Република Македонија, веднаш по осамостојувањето и беше неопходно
присуство на странски сили кои ќе дејствуваат превентивно и ќе влијаат застрашувачки врз
сите кои имаат непријателски аспирации кон државата. Присуството на ООН во Република
Македонија, односно мисијата на УНПРЕДЕП беше неодложно потребна во периодот по
осамостојувањето на Република Македонија. Секоја превентивна мисија мора да биде
формулирана така што ќе одговара на конкретната ситуација во државата во која е
воспоставена. Мандатот на мисијата на УНПРЕДЕП се состоеше од три столба: распоредување
воени сили, добри услуги и политичка акција и човечката димензија. Вака поставена, мисијата
на УНПРЕДЕП даде соодветен придонес и ја оправда својата присутност.
Клучни зборови: превентивно распоредување, УНПРЕДЕП, мировна мисија, ООН.

Вовед
Постоењето на мир претставува универзална вредност и најосновен услов за
егзистенција и постоење на која било држава. Во минатото секоја држава сама за себе водела
грижа за својот опстанок и за наметнување на мирот како најважна категорија при водењето на
една држава. Ситуацијата на ова поле, денес, е видно изменета. Денес, во состојба на развиен
систем на колективна безбедност постои една поинаква ситуација, каде до израз доаѓа
обврската на државите да не им помагаат и да не им даваат поддршка на државите кои се
однесуваат спротивно од меѓународните прописи.
Спречувањето на некоја штетна појава е проблем кој е присутен насекаде во светот. Од
тие причини, се вложуваат многу напори на планот на превенцијата, со цел да се изгради еден
моќен превентивен концепт. На ова поле посебно се истакнува Организацијата на Обединетите
нации, како меѓународна организација која има направено многу за превенцијата и сè уште
работи на неа. За да можеме да ја потврдиме улогата која ја имаат ОН на планот на
превенцијата, подетаљно ќе се задржам на превентивната мисија на ОН во Македонија УНПРЕДЕП. Мисијата на УНПРЕДЕП може да се смета како прв позитивен пример на ОН за
спречување на конфликтите.
1. Причини за мисијата на УНПРЕДЕП во Република Македонија
Да се преземе толку голем чекор за воспоставување на мировна мисија во една нова
држава, без постоење на вооружен судир во неа, треба да постојат добри причини кои ќе го
вклучат алармот кај меѓународната заедница. Токму тоа се случи во Република Македонија по
нејзиното осамостојување. По долго размислување, идејата за барање на ваква мисија од ОН
стана реалност, бидејќи тогашниот претседател на Република Македонија, Киро Глигоров,
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сметаше дека ситуацијата во земјата во тој период има реална основа и потреба за
воспоставување на мисија на ОН, односно превентивно распоредување на силите на ОН.
Причините за вакво барање на претседателот се повеќестрани, кои несомнено укажуваат на
неопходноста од таква акција во Македонија со цел да се зачува мирот на Балканот. Една од
причините за превентивно распоредување на силите на ОН на границите на Македонија со
Албанија и СР Југославија лежи во загриженоста околу можното влијание на борбите што се
одвиваат во другите делови на поранешна Југославија и прелевањето на истите во Македонија.
По стекнувањето на независноста, не беше воопшто лесно државата да се справи со проблеми
од ваков вид. Бидејќи проблемот со неподготвеноста на младата држава за одбрана, мораше да
се реши на некаков начин, претседателот Глигоров дал образложение за своето барање за
присуство на ОН во земјата. Причините за воспоставување на ваква мисија треба да се
разгледаат од повеќе страни и да се потенцираат неколку значајни елементи. Станува збор за:






опасноста од прелевање на војната од север;
загриженоста во врска со меѓуетничките односи во Македонија поради ситуацијата во
Косово;
иредентистичките концепти од кои не се откажуваа многу политичари во регионот;
напнатите односи со јужниот сосед Грција;
последиците од несигурната економска ситуација во Македонија врз кревката етничка
стабилност што сè уште се одржуваше во земјата.

Знаејќи ја внатрешната состојба на нашата држава во тој период, ваквото барање од страна
на претседателот е повеќе од основано. Ова укажува на свесноста за тоа што може да се случи
во Македонија доколку избие конфликт на Косово, се мисли на можноста за прелевање на
борбите во Македонија. Во таква ситуација, Албанците во Македонија би се вклучиле во
конфликтот и западниот дел од земјата би се претворил во база за албански упади во Косово.
Не е исклучена можноста таквите настани да предизвикаат поширока балканска војна, или
поконкретно, југословенската армија да го искористи избувнувањето на албанското востание
во Македонија и да навлезе во државата. Овој став е потврден со незаборавените
територијални амбиции на режимот на Милошевиќ во однос на Македонија и од фактот дека
Македонија е исклучиво ранлива земја ако избијат непријателства во регионот, бидејќи по
независноста на нашата држава, кога југословенската армија се повлекуваше, го понесе целото
тешко оружје, воздушните летала и опремата за набљудување на границата, оставајќи ја
Македонија со намалена и неповолна безбедносна и одбранбена способност 146 . За Македонија,
како кревка држава, доколку избувне конфликт во Косово, ќе беше ризично заради можноста
од голем прилив на бегалци. Причините за потребата од превентивно распоредување се
директно поврзани со целите коишто треба да се постигнат за добивање на позитивен исход од
присуството на трупите на ОН во Македонија. Целта која требаше да се постигне со оваа
мисија е персоналот на ОН да ги набљудува границите и да известува за сите настани што
можат да ја загрозат територијата на Македонија. Исто така, присуството на ОН би ја спречило
и можната странска агресија врз Македонија. Освен ова, контингентот на ОН би можел да
помогне и во разделувањето на поголемите етнички групи кои евентуално би дошле до судир
во земјата, со што ќе се подобри безбедноста во регионот. Дискутабилно беше прашањето дали
на Македонија ќе ѝ треба помош од ОН за смирување на етничките тензии. Во почетокот,
македонскиот претседател и неговиот тим сметаа дека нема потреба од таква помош, бидејќи
Владата веќе пристапи кон решавање на меѓуетничките односи преку дијалог и преговори.
Меѓутоа, подоцна, официјалните лица се согласијале со членовите на мисијата дека
набљудувачите на цивилната полиција на ОН можат да ѝ помогнат на Владата во нејзините
активности. Важно е да се спомене дека македонските власти не очекуваа трупите на ОН да ги
бранат нивните граници, туку очекуваат да ги намалат тензиите со самиот факт што ќе бидат
присутни угледни меѓународни мировници.
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Членовите на мисијата сметаа дека силите на ОН првин треба да се распоредат на
северните и на западните погранични области на Македонија , заради следниве цели:147


да ги набљудуваат пограничните области и преку командантот на силите да го
известуваат генералниот секретар на ОН за сите настани што можат да претставуваат
закана за Македонија;



со своето присуство, да одвраќаат такви закани од секаков извор, а и да помогнат да се
спречат судирите до кои инаку би дошло меѓу надворешните елементи и македонските
сили, придонесувајќи за зајакнување на безбедноста и довербата во Македонија.

За остварување на овие цели, потребно е постојано присуство на персоналот на ОН и
набљудувачките места да бидат пополнети со луѓе во текот на 24 часа. Распоредувањето на
мали сили на Обединетите нации од овој вид на македонската страна од границата, ќе ѝ
помогне на Македонија и на двете соседни земји безбедно да го пребродат овој период. Имајќи
предвид дека Македонија може да претставува жариште за избувнување војна на целиот
Балкан, присуството на трупите на ОН треба да даде огромен придонес за стабилноста во
регионот и да даде максимална поддршка за изнаоѓање на решение за ситуацијата во
поранешна Југославија.
2. Воспоставување на мисијата на УНПРЕДЕП
Идејата да бидат повикани мировни сили на ОН во превентивната мисија во
Македонија беше присутна подолго време кај претседателот на Македонија. За прв пат, таа
беше спомената во декември 1991 од страна на претседателот Киро Глигоров на специјалниот
пратеник на ОН- Сајрус Венс 148 . Во тоа време, сè повеќе се спомнуваа превентивните мисии, за
кои генералниот секретар на ООН Бутрос Гали имаше позитивен став и постојано зборуваше.
На тој начин, претседателот на Македонија беше сигурен дека она што и е потребно на
Македонија во тој момент се токму мировните сили на ОН, со превентивна цел, да ги спречат
конфликтите и да бидат распоредени по должината на македонско-српската граница и
македонско-албанската граница. Првиот чекор којшто беше преземан во врска со
распоредувањето на силите на ОН во Македонија беше направен во октомври 1992 година,
кога Сајрус Венс пред Советот за безбедност ја изрази својата загриженост за ситуацијат а на
Косово и во Македонија, истакнувајќи дека „искрата од Македонија би можела да го запали
целото подрачје“. Откако претседателот на Македонија се сретна со Сајрус Венс и со Лордот
Овен,149 тој побара средба со генералниот секретар Бутрос Гали, со цел да му ја образложи
својата идеја. Средбата беше остварена на 11 ноември 1992 година и освен за процесот за
зачленување на Македонија во ОН, стана збор и за потребата од присуство на мировни сили на
ОН во нашата земја. Образложението на оваа идеја беше заострената ситуација на нашата
граница со Југославија, што се поклопува со стратегиската определба на ОН во однос на
регионот и поради тоа не постоеше причина Бутрос Гали да не ја прифати оваа идеја. Веќе на
23 ноември 1992 година Бутрос Гали му испрати писмо на претседателот на Советот за
безбедност, за да го информира дека е доставено барање од македонскиот претседател Киро
Глигоров за распоредување набљудувачи на ОН во Македонија, поради неговата загриженост
за можното влијание на борбите што се одвиваат во другите делови на поранешна Југославија.
За оваа работа, непосредно се залагале и Венс и Овен. Советот за безбедност веднаш реагирал
и на 25 ноември 1992 година претседателот на Советот го известил Бутрос Гали дека
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претставниците се согласиле со предлогот за испраќање група од воен, полициски и цивилен
персонал. 150
За нас, како држава, особено беше важно што Република Македонија не беше членка на
ООН во моментот кога Советот за безбедност донесе вакво решение. Важноста се потенцира и
со фактот дека станува збор за млада држава која допрва треба да се истакнува на меѓународен
план. За нашата држава, посредно, ваквата одлука на ОН има и значење на нејзино признавање
de facto за држава со меѓународно-правен субјективитет 151 . Сепак, овој однос на ООН, како
што е случајот со нашата држава, е определен од основната премиса, која ја имаат предвид и
основачите на ООН- за неодделивоста на мирот и меѓузависноста на светската заедница.
Пред да се донесе одлука за започнување на мандатот на мисијата, најпрвин беше
испратена една истражувачка мисија на УНПРОФОР во Скопје, за да ги испита условите за
доаѓање на мировни сили на ОН 152 . Оваа мисија во Македонија престојуваше од 28 ноември до
3 декември 1992 година. Таа настојуваше да се запознае со сите околности кои го натерале
претседателот Глигоров да побара присуство на ОН во Македонија. На бројните состаноци,
одржани на различни нивоа, и во Скопје и на терен се истакнала загриженоста дека доколку
избие конфликт во Косово, борбите ќе се прелеат и во Македонија. Истражувачката мисија
беше предводена од бригадниот генерал Бо Пелнас, главен воен набљудувач на УНПРОФОР,
кој се сретна со претседателот Глигоров, премиерот Бранко Црвенковски и други членови на
Владата (министерот за надворешни работи-Денко Малески, министерот за одбрана-Владо
Поповски, министерот за внатрешни работи-Љубомир Фрчкоски, шефот на Генералштаботгенерал Митре Арсовски, високи воени и полициски службеници, како и со претставници на
UNHCR (УНХЦР), ОБСЕ и Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената
полумесечина). Истражувачката мисија имаше три важни цели при средбата со македонскиот
претседател и другите владини службеници:153 прво, да се добијат повеќе информации за
причините за барањето на претседателот Глигоров за присуството на ОН во Македонија; второ,
да ги дознаат целите на македонските власти, наменети на ОН за исполнување на истите;
трето, да се утврди претпочитаното време на Владата за распоредување на силите на ОН. По
поднесувањето на позитивен извештај до генералниот секретар од страна на истражувачката
мисија, истиот бил проследен до Советот за безбедност, со препорака да се пратат мировни
сили на границата на Македонија со Албанија и со СР Југославија со „превентивен мандат за
набљудување и известување за настаните во граничното подрачје кои можат да ја поткопаат
довербата и стабилноста во Македонија или да ја загрозат нејзината територија“. За да не се
предизвика тревога со испраќање на голем вооружен контингент кога не постои масовен
судир, Пелнас и другите членови на мисијата препорачаа распоредување на пешадиски сили со
големина на баталјон (до 700 луѓе) од Дебар на западната граница, на север и на исток до
границата со Бугарија. Тие, исто така, сметаа дека во операцијата треба да се вклучат 35 воени
набљудувачи на ОН, како и 26 припадници на цивилната полиција на ОН (УНЦИВПОЛ)154 .
Цивилните полицајци би ги следеле операциите на македонската полиција. На западната
граница УНЦИВПОЛ би се занимавал со евентуалните поплаки за малтретирање или
вознемирување на етничките Албанци од страна на македонската полиција, главно поврзани со
нелегалните преминувања на границата.
Откако мисијата препорача дека присуството на УНПРОФОР треба да се воспостави од
македонската страна на 240 километри со границата на Сојузна Република Југославија (Србија
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и Црна Гора) и на 128 километри на македонската страна со границата на Албанија, со
превентивен мандат, генералниот секретар го приложи Извештајот пред Советот за безбедност.
Прифаќајќи ги предлозите на мисијата, Советот за безбедност го овласти генералниот секретар
да воспостави присуство на мисијата на УНПРОФОР во Македонија и за тоа да ги информира
властите на Албанија и на Сојузна Република Југославија 155 . Исто така, членките на Советот
побараа од Бутрос Гали веднаш да испрати воен, цивилен и административен персонал и да
размести полициски набљудувачи веднаш по добивањето согласност од македонската Влада.
Обединетите нации, по консултациите на генералниот секретар со земјите кои се подготвени
да пратат свои луѓе, склучија аранжман за привремено распоредување на еден канадски
контингент, кој веднаш по Нова година пристигна во оперативната зона и остана во
Македонија до 18 февруари 1993 година, кога формација со големина на баталјон од
нордиските земји ја презеде операцијата. За командант на Командата на УНПРОФОР за
Македонија беше назначен бригадниот генерал Фин Сермарк-Томсен, кој стапи на должност на
25 јануари 1993 година.
Нордискиот баталјон (НОРДБАТ) се состоеше и опслужуваше од 434 луѓе,
организирани во три вооружени чети и опслужуваше 18 набљудувачки места со постојан
персонал, од кои 4 на границата со Албанија и 14 на границата со Сојузна Република
Југославија. Во тој период Контингентот на УНЦИВПОЛ имаше 24, а подоцна 26
набљудувачи, од кои 10 беа сместени во Охрид и ја набљудуваа западната граница на
Македонија, а 14 во Скопје со задача да ја набљудуваат северната граница. Првите 19 воени
набљудувачи ја преземаа одговорноста за патролирање по должината на западната граница
јужно од Дебар, како и на северната граница, што е поблиску до седиштето во Скопје . Помал
персонал составен од цивилни службеници и цивилна администрација, исто така, работеше во
седиштето во Скопје. Важно е да се спомене дека составот на мисијата беше ваков само на
почетокот, а до крајот на мисијата беше надополнет со сили од САД, откако во јуни 1993
година американската амбасадорка во ОН, Медлин Олбрајт,со писмо го информираше Бутрос
Гали дека САД решиле да понудат тим со 300 луѓе со цел да се зајакнат силите на УНПРОФОР
стационирани во Македонија. Тоа што споменав дека силите на мисијата ќе бидат надополнети
со сили од САД не беше случајно, туку тоа значи дека силите на САД не ги заменија, туку им
се придружија на единиците на УНПРОФОР. Советот за безбедност ја прифати оваа понуда и
веќе на почетокот на јули 1993 година, силите на САД пристигнале во Македонија.
Американскиот баталјон (УСБАТ) му ја олесни работата на нордискиот баталјон, бидејќи тие
се распоредија на македонската страна од границата со СРЈ, така што нордискиот баталјон
можеше слободно да се концентрира на делот од границата со Косово и на границата со
Албанија 156 .
Присуството на ОН во Македонија може да се подели на три главни оперативни фази.
Првата фаза започнува од декември 1992 година и трае до март 1994 година. Втората фаза е во
периодот од април 1994 година до март 1995 година и последната, третата фаза започнува во
април 1995, а завршува во февруари 1999 година. Во почетокот, т.е. во првата фаза мисијата
била дел од УНПРОФОР чие седиште беше во Загреб, Хрватска. Како дел од УНПРОФОР,
мисијата го носеше називот „Команда за Македонија“, што подоцна беше променето во
„Команда за ПЈРМ“. Втората фаза е одвоена од првата од причина што со започнување на оваа
фаза се проширува и мандатот на мисијата. Тој проширен мандат опфаќал и „добри услуги“.
Третата фаза започнува со Резолуцијата 983 на Советот на безбедност,157 според која
„Командата на ПЈРМ“ на УНПРОФОР прераснува во посебна мисија, позната под името
УНПРЕДЕП (UN Preventive Deployment Force). Мандатот на УНПРЕДЕП е утврден со став 85

155

Resolution 795 (1992) Adopted by the Security Council at its 3147th meeting, on 11 December 1992
Sokalski, H. (2003). An Ounce of Prevention: Macedonia and the UN Experience in Preventive Dip lo macy .
Endowment of the United States Institute of Peace, p. 138
157
United Nations Security Council Resolution 983, Adopted unanimously by the Security Council at its 3512 th
meet ing, on 31 March 1995
156

69

од Извештајот на генералниот секретар од 22 март 1995 година. 158 Оваа резолуција (983)
повикува на соработка на мисијата на УНПРЕДЕП со УНПРОФОР и ОБСЕ и секако, се бара
редовно известување за сите случувања на терен и известување за другите околности кои
влијаат на мандатот на УНПРЕДЕП. Во Извештајот на генералниот секретар стои дека секоја
операција (се мисли на мисиите во Хрватска, Босна и Херцеговина и ПЈРМ, како одвоени една
од друга) треба да има свој командант. Имајќи ја предвид поврзаноста на проблемите во
регионот и избегнување на дуплирани трошоци за три паралелни организациски и командни
структури, главната контрола и команда на трите операции му беше доделена на специјалниот
претставник на генералниот секретар и на командантот на силите на терен, кои раководеа или
од УНПРОФОР или од седиштето на мировните сили на ОН 159 . Од 1993 година до почетокот
на 1996 година, Командата за Македонија, а потоа и мисијата на УНПРЕДЕП испраќаа
извештаи до специјалните претставници на генералниот секретар во Загреб, најпрво до Јасуши
Акаши (Yasushi Akashi), а подоцна и до Кофи Анан. Како важен момент треба да се споменат и
редовните посети на специјалните претставници, кои несомнено имаа влијание врз развојот на
односите со лидерите на Македонија и секако за давање еден позитивен тек на работата на
мисијата, која имаше за цел да го спречи ширењето на крвопролевањето во регионот. Откако
УНПРЕДЕП беше одвоена од другите мисии на поранешна Југославија, 160 шефот на мисијата
се здобива со статус на специјален претставник на генералниот секретар. За специјален
претставник на генералниот секретар беше назначен Хенрик Сокалски, кој на чело на
превентивната мисија застанува во јули 1995 година. Генералниот секретар назначил и
командант на силите на УНПРЕДЕП.
Оперативната независност на УНПРЕДЕП имаше повеќестрано значење за Република
Македонија. На некој начин, тоа беше потврда дека ситуацијата во Македонија е поинаква и не
се поистоветува со случаите на Босна и Херцеговина и Хрватска. Причината за ова гледиште
лежи во тоа што најголемиот дел од одговорностите на УНПРОФОР се однесуваа на
постконфликтни ситуации, кои не беа од полза за Македонија, бидејќи во Македонија немаше
фактичко постоење на конфликт. Она што ѝ беше потребно на Македонија беше превенција,
односно спречување на потенцијалниот конфликт. Со одделување на операцијата во
Македонија од мисиите во другиот дел на поранешна Југославија се направи чекор напред во
стекнување углед и разбирање на мисијата од страна на земјата домаќин, што од своја страна
придонесе за подобрување на контактите на највисоко ниво. На овој начин се добиваа
информации од прва рака, директно од терен, за сè што се случува таму и специјалниот
претставник на генералниот секретар можеше директно да контактира со седиштето на ОН.
Секако, не треба да се заборави дека во тој период постоењето на независна мировна мисија на
територијата на Македонија, претставува успех за Владата на Македонија и за нејзините
граѓани. Најважната причина поради која македонската Влада поднесе барање за независна
мисија беше поради тоа што Македонија не учествуваше во војната во поранешна Југославија,
па оттаму не беше политички одржливо мисијата на ОН во земјата да биде дел од УНПРОФОР.
Како и да е, и други фактори имаа влијание врз барањето на Владата за оформување на
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независна мисија 161 . Прво, со постоење на независна мисија би се потенцирал статусот на
Македонија како независна и суверена држава. Второ, една таква автономна мисија би
предизвикала директна комуникација, како и поголемо внимание од страна на главниот штаб
на ОН во Њујорк. Трето, со таква независна операција би се зголемила важноста на локалното
снабдување во Македонија и со тоа би се поттикнала слабата локална економија. Не е
изненадувачки тоа што барањето на македонската влада за оформување независна операција за
одржување на мирот, побуди значителен интерес кај локалните медиуми.
Бутрос Гали редовно добиваше извештаи од мисијата на терен и врз основа на тие
извештаи донесе заклучок дека колку и мисијата да изгледа успешна, сепак нема мандат да
учествува во однос на внатрешната ситуација во Македонија, која може да биде поопасна за
стабилноста на земјата, за разлика од кој било вид надворешна агресија. Врз основа на тие
заклучоци, Советот за безбедност го повика специјалниот претставник за поранешна
Југославија, да ги понуди „добрите услуги“ онаму кајшто е соодветно со цел да придонесе за
одржување на мирот и стабилноста во земјата.162 Добрите услуги претставуваат инструмент за
мирно решавање на споровите меѓу одделни држави или други страни, при што третата страна
се обидува да им помогне да постигнат договор. Со ова, превентивното распоредување доби
еден сосем нов тек на работење и самото функционирање се прошири врз превентивните
техники и се состоеше од три елементи:163


да врши набљудување на ситуацијата, првенствено во северните и во западните
погранични области на земјата и генералниот секретар да се известува за сите настани
кои можат да бидат закана за земјата;



со самото присуство на силите, да се одвраќаат таквите закани од кој било извор, како и
да се спречуваат сите судири до кои би можело да се дојде меѓу надворешните
елементи и македонските сили, што ќе придонесе за јакнење на безбедноста и
довербата во Републиката;



онаму каде што е соодветно, во соработка со властите во земјата да се понудат добри
услуги, и да се даде придонес за одржување на мирот и стабилноста во Републиката.

Вака дадени надлежностите на силите на ОН во Македонија, претставуваат една рамка во
која треба да се движи нивната работа и да дадат максимален придонес во остварување на
целите. За време на целокупното постоење на УНПРОФОР и УНПРЕДЕП во Македонија,
пристапот за одржување на мирот и стабилноста, во основа беше флексибилен т.е.
УНПРОФОР И УНПРЕДЕП имаа голема слобода при планирање и извршување на
секојдневните задачи. Меѓутоа, не треба да се заборават и проблемите на коишто наиде
мисијата при спроведувањето на своите задачи. Од една страна, членовите на мировната
мисија требаше целокупната операција да ја подведат под широко прифатените принципи,
формули и методи на традиционалните мировни активности, а од друга страна, да ги убедат
официјалните лица на Македонија дека една превентивна акција, со мандат да понуди и „добри
услуги“, не може да се ограничи само на распоредување на трупи долж-границата, без да ја
следи и внатрешната состојба во државата. Тешкотијата да се убедат официјалните лица во
Македонија дека ОН дејствуваат со добра волја и дека немаат скриени намери, беше поткована
од тешката историја на Македонија и балканскиот менталитет. Меѓутоа, добрите услуги беа
потребни, бидејќи превенцијата од конфликти веќе не значи само спречување на надворешна
агресија, особено не во Македонија, која има длабоки корени и фактори за криза. Денес
превенцијата е нешто повеќе од спречување на надворешна агресија и ги бара корените за
161
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можни национални кризи во узурпирање на воспоставените демократски институции, повреда
на човековите права, надворешни и внатрешни притисоци без воени средства итн.
За успешно функционирање на мисијата на ОН во Република Македонија и за
постигнување на целите, неопходна е заемна доверба на ОН со официјалните лица во
државата. Скептичноста на македонските власти во однос на функционирањето на ОН во
Македонија, може да има само негативен ефект врз остварувањето на целите на мисијата.
Мислењето дека ОН на некој начин се мешаат во внатрешните работи на државата не е
оправдано, бидејќи самата превентивна мисија забранува мешање во прерогативите на
демократски избраната власт.
Не постои и не може да има една единствена стратегија за начинот на воспоставување на
превентивна мисија во некоја земја. Тоа значи дека секоја превентивна мисија мора да биде
формулирана така што ќе одговара на конкретната ситуација за која е наменета. Така и
превентивното распоредување на силите на ОН во Македонија мораше да биде прилагодено на
случувањата во земјата т.е. на длабоките политички, општествени и економски трансформации
во земјата и во регионот. Превентивното распоредување на сили, само по себе претпоставува
некои форми на хуманитарна помош, а и мандатот на мисијата на УНПРЕДЕП ги опфаќаше и
„добрите услуги“, т.е. беше доволно широк за да се движи по патот на проактивна превенција и
градење доверба меѓу ОН и земјата-домаќин. По формирање на седиштето во Скопје,
активностите на мисијата се состоеја и се развиваа во три посебни столба:




распоредување на воени сили;
добри услуги и политичка акција;
човечката димензија.

Распоредувањето на воените сили беше основата на операцијата. Самата видливост на
силите служеше за одвраќање на можните причини за конфликт. Професионализмот на силите
беше дополнителен елемент за успех и што е особено важно, употребата на сила е ограничена
само во случаи на самоодбрана и, секако, тоа треба да влијае позитивно во толкувањето од
страна на властите и пошироката јавност во Македонија за можностите и односот со силите на
ОН.
Добрите услуги и политичката акција го прошируваат традиционалниот концепт и
техниките кои ѝ беа ставени на располагање на операцијата. Мисијата, завреме на целокупиот
престој во Македонија, одржуваше активни контакти со политичките сили и етничките групи
во земјата, со цел да се унапредува внатрешната стабилност. УНПРЕДЕП полека стана значаен
инструмент во остварување на дијалог помеѓу политичките и етничките партнери, заради
воспоставување комуникација за сите прашања во врска со правата на етничките заедници и
националните малцинства.
Човековата димензија беше сосема нова идеја во претконфликтната превенција и
постојано наидуваше на недоверба од страна на некои земји-членки на ОН. Меѓутоа, постепено
почна да се прифаќа идејата дека човековата димензија е неопходна и е од исклучителна
важност при наоѓање решенија за чувствителни политички и меѓуетнички проблеми.
Вака поставена, мисијата на УНПРЕДЕП има огромна улога во повеќе сфери кои беа од
непроценливо значење за Република Македонија како нова држава. Проширувањето на
мандатот на УНПРЕДЕП позитивно се одрази врз целокупната состојба во државата, бидејќи
во тој момент на Македонија и беше потребно многу повеќе од набљудување на нејзините
граници. Тоа значи дека доколку мандатот се ограничеше само на првиот столб, односно на
превентивното распоредување, Македонија можеби немаше да може да се справи сама со
големиот број чувствителни прашања од политичка и меѓуетничка природа, што посредно би
значело и неупех на УНПРЕДЕП.
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Заклучок
Мировните операции на ОН се разработени како инструмент на колективната безбедност .
Во случај на спорови помеѓу државите, ОН преземаат мерки за мирно решавање на истите.
Мировните операции не се воспоставуваат заради уништување на непријателот. Напротив, тие
се воспоставуваат за создавање на поволна клима за зачувување на мирот, во согласност со
страните во спорот и без употреба на сила (освен во самоодбрана). Дека ОН вложуваат во
својата превентивна политика, зборува и примерот со мировната мисија во Република
Македонија заради спречување на конфликтот. Најпрво, како дел од УНПРОФОР, а подоцна и
самостојна, мисијата на УНПРЕДЕП е дел од реалноста на Македонија и првата мисија на ОН
со ваков карактер. Причините за превентивно распоредување на силите на ОН во Македонија
се повеќестрани. Ситуацијата во Македонија, во тој период беше загрижувачка поради
можноста од прелевање на војната од север, несигурната економска состојба, односите со
соседите, меѓуетничките односи во земјата и сл. Распоредувањето на силите на ОН во
северните и во западните погранични области на Македонија ѝ помогна на нашата држава да
го преброди тој тежок период. Во почетокот на мисијата како да не беше сфатена вистинската
потреба и улога која требаше да ја имаат силите на ОН во Македонија. Ова го потенцирам од
причина што превентивното распоредување на силите на ОН често пати се поистоветува со
мисиите во Босна и Херцеговина и во Хрватска. Таквото поистоветување е целосно погрешно.
Зошто? Бидејќи состојбата во Македонија беше поинаква од онаа во која се наоѓаа Босна и
Херцеговина и Хрватска, а најмногу ваквото поистоветување имаше директно негативно
влијание врз одговорностите кои ги имаше мисијата на УНПРОФОР. Одговорностите на
УНПРОФОР се однесуваа и беа својствени за постконфликтни ситуации, што како такви не
одговараа и не беа од полза за Македонија, бидејќи во Македонија немаше војна. Вистинското
значење мисијата на ОН, го доби со стекнување на својата независност од другите мисии во
Босна и Херцеговина и во Хрватска. Искуството на ОН на планот на одржување на мирот,
укажува на тоа дека мисиите од ваков карактер не можат да се ограничат само на набљудување
на границата. Сепак, треба да се знае дека рамката на дејствувањето на една превентивна
мисија е многу поширока. Ограничувањето на мандатот на една превентивна операција може
да се одрази негативно врз целите кои треба да ги постигне мисијата. Затоа, може да кажеме
дека цврстите ставови на ОН за проширување на мандатот на дејствувањето беа оправдани. Не
би се постигнал никаков ефект доколку мандатот на мисијата на УНПРЕДЕП беше ограничен
само на набљудување на границата. „Добрите услуги“ и „човековата димензија“ на
УНПРЕДЕП го подигнаа нивото на позитивни достигнувања на планот на превенцијата во
Македонија и во регионот. Бројните проекти преземени од страна на мисијата на УНПРЕДЕП
укажаа на искрените намери и добрата волја за зачувување на мирот во регионот и создавање
на позитивна клима внатре во државата за промовирање на дијалогот меѓу етничките групи,
политичките партии и градењето на добрососедските односи. Несебичното помагање од страна
на мировниците, го подигна нивото на доверба кај граѓаните во Република Македонија и го
намали скептичниот став на дел од политичката гарнитура на Македонија за намерите на ОН.
Нема да погрешиме ако заклучиме дека мисијата на УНПРЕДЕП се покажа како позитивен
пример за еден современ пристап кон превенција на конфликти и создавање погодна почва за
градење на демократско општество, промоција и почитување на човековите права, градење
добрососедски односи, развој на меѓупартиски дијалог и преземање на мерки за откривање и
спречување на транснационалниот криминал.
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ESTABLISHING OF THE MISSION UNPREDEP IN THE REPUBLIC
OF MACEDONIA
Abstract
The existence of problems in the state, regardless of foreign or internal character, can affect
negatively both on neighboring countries and the entire international community. The objective of the
effort is to show that the international community will not only activate if there is an armed conflict in
the state. This paper shows that there are a many reasons that can alarm the international community
and itself can offer help in such areas which at first sight help is not needed. In a fragile state such as
Macedonia, immediately after the independence, Macedonia needed assistance and presence of
foreign forces which will act preventive and devastating on those who have unfriendly aspirations
towards the state. The presence of UN in Republic of Macedonia, UNPREDEP more precisely, was
urgent in the period when Republic of Macedonia declared independence. Every preventive mission
must be formulated according to the specific situation in which country it is established. The mandate
of UNPREDEP contained 3 basic pillars: deployment of forces, good service and political action and
the human dimension. The presence of UNPREDEP showed the contribution it gave and also justified
it’s presence.
Key words: preventive deployment, UNPREDEP, peacekeeping mission, UN.
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КОМПАРАТИВЕН ПРИКАЗ НА СКАЛИТЕ ЗА ПРОЦЕНА НА СТАВОВИТЕ
КАКО ИНСТРУМЕНТ ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ
ПОЈАВИ
Апстракт
Безбедносните истражувања се карактеризираат со разновидност на концепти, теории и
дизајни. Како инструмент составен од серија тврдења или изјави насочени кон тоа да ја оценат
реакцијата на испитаниците, скалите на процена претставуваат еден од најчестите пристапи во
конструирањето на прашалник за испитување на ставовите за безбедноста. Тие се обидуваат да
утврдат што е тоа во што индивидуата верува, забележува или чувствува. Ставовите може да
се однесуваат на личности, разни активности, институции и ситуации од безбедносен карактер,
а најчесто се користат следниве: Богардусовата скала на социјална дистанца (Bogardus social
distance scale), Терстоновата (Thurstone) скала, Ликертовиот тип на скала (Likert), Гутмановата
(Guttman) скала на процена, Семантички диференцијал (Semantic differential) итн. Во рамките
на овој труд ќе ги разгледаме основните карактеристики на овие скали на мерење и чекорите за
нивна конструкција и примена (како се тие поврзани со различни статистички техники).
Компаративниот приказ ќе ни овозможи да утврдиме која од овие скали е најсоодветен
инструмент во истражувањето на безбедносните појави.
Клучни зборови: скали на процена, безбедност, истражување, Ликертова скала,
Терстенова скала

ПОИМ ЗА СТАВ И ПОВРЗАНОСТА СО КРИМИНАЛНОТО ОДНЕСУВАЊЕ
Ставот е психолошка конструкција, врз основа на која луѓето го концептуализираат
начинот на согледување на своето опкружување и кој ја насочува нивната реакција кон тоа
опкружување. Тие се изедначуваат со вреднувањата на луѓе, објекти или идеи затоа што се
состојат од низа позитивни или негативни реакции кон нешто164 . Дури и ако постои генетска
основа, социјалните искуства сосема сигурно играат голема улога во настанувањето на
ставовите. Социјалните психолози, примарно се насочиле кон процесот на формирање на
ставови преку спознајните, емоционалните и искуствените однесување. Еден важен наод е дека
сите ставки не се формирани еднакво. Според тоа, иако сите имаат спознајна и компонента на
однесување, секој поединечен став може да биде повеќе заснован на еден тип на искуство,
отколку на друг. Освен тоа, ставовите не се разликуваат само по овие три компоненти
(емоционалната, спознајната и однесувањето), туку и по јачината. Тоа веројатно и не звучи
изненадувачки. Колку е важно мислењето за една тема, колку е посилен ставот, толку е
поотпорен на промени, а специфичните ставови се подобри предиктори на однесувањето.



ПРЕГЛЕДЕН НАУЧЕН ТРУД
Поими слични на поимот став: Уверување е поим кај кој што повеќе се нагласува интелектуалната
страна, се нагласуваат фактите и аргументите, како и нивната логичка оправданост. Мнението
претставува преод меѓу ставовите и уверувањата. Мнението се разликува од ставовите по тоа што
ставовите се поопшти, а мненијата поспецифични. Од друга страна пак, ставовите се по трајни, а
мненијата попреодни. Многу сроден на поимот став и поврзан со него е поимот вредност, кои се
манифестираат во вид на: вредносни ориентации, ставови и мненија или мислења.
164
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Криминолошките истражувања постојано наоѓаат силна корелација помеѓу
индивидуалните криминални ставови и неговите или нејзините криминални однесувања.
Сепак, постојат четири различни, но подеднакво веродостојни објаснувања за оваа силна
корелација. Прво, може да биде случај дека на постојните мерки за криминалните ставови и
однесувања им недостига валидност и затоа ги рефлектираат емпириските манифестации кон
личната склоност кон криминалот. Второ, може ставовите на поединците да претходат на
нивното криминално однесување, што повеќе е во согласност со предвидувањата на главните
криминолошки теории како што се теоријата на контрола или теоријата на учење, како и со
социјално-психолошките теории, како што е теоријата на рационален избор. Во овој случај,
напорите за криминална контрола можат успешно да се инкорпорираат во обидите да ги
сменат криминалните ставови како последно средство за контрола на криминалните
однесувања. Трет случај може да биде дека криминалните ставови одразуваат пост -хок
рационализации на нивното претходно криминално однесување, што може повеќе да биде во
согласност со социопсихолошките теории како што е теоријата на самоперцепција. Во овој
случај, веројатно напорите насочени кон промена на криминалните ставови на поединците,
нема да служат за контрола на криминалното однесување и би било поверојатно
алтернативните методи за контролирање на криминалното однесување да дадат позитивни
резултати. Четврто, криминалните ставови и однесувањето можат да бидат реципрочно
поврзани, така што едните вршат независно влијание на другите 165 .
Со оглед на тоа дека многу криминолошки теории подразбираат еднонасочна
причинско-последична врска помеѓу ставовите и однесувањето, како ставовите му претходат
на однесувањето, социопсихолошката литература одамна предлага покомплексни врски помеѓу
ставовите и однесувањето, и теориски и емпириски. Покрај интуитивната идеја дека ставовите
и однесувањето треба да се во корелација, раните социопсихолошки истражувања покажале
дека вистинското однесување на луѓето е понекогаш контрадикторно на нивните идеализирани
верувања.
Теоријата на Садерленд за диференцијална асоцијација претпоставува дека човековата
природа е во суштина флексибилна и дека криминалното однесување е резултат на социјалната
интеракција. И двете теории предвидуваат дека ставовите имаат каузално влијание врз
однесувањето. Субкултурната теорија се базира врз темелите на теоријата на диференцијална
асоцијација. Укажувајќи на разликите во стапката на криминал низ географските региони,
според нив може да се проследат и експлицитни разлики во културно-стекнатите ставови кон
криминалното однесување. Оваа теорија претпоставува дека одреден сегмент од популацијата
има криминални ставови, особено кон насилството, што им дозволува дури и да бараат
криминален одговор во одредени социјални ситуации. Уште еднаш, ставовите се примарниот
каузален (причинско-последичен) механизам на криминалното однесување, и затоа
стекнувањето на криминални ставови мора да му претходи на криминалитетот.
Можеби само една криминолошка теорија пристапува кон каузалното влијание на
криминалното однесување врз криминалните ставови. Sykez и Matza тврдат дека поединците го
неутрализираат нивното верување дека криминалното однесување е во ред преку следниве
можни начини: потенцијалните сторители можат да сметаат дека потенцијалната жртва
заслужува виктимизација, може да сметаат дека даденото однесување е толку често е
оправдано итн. Во сите случаи теоријата на неутрализација на Sukyz и Matza предвидува дека
претходно стекнатите ставови се менуваат во про-девијантна насока за да се овозможи
кривично дело166 .
Најистакнат и најраспространет метод за процена на ставовите претставуваат скалите
за испитување на ставовите. Тие се обидуваат да утврдат што е тоа во што индивидуата верува,
165
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забележува или чувствува. Ставовите може да се однесуваат на личности, разни активности,
институции и ситуации од безбедносен карактер, а најчесто се користат следниве:
Богардусовата скала на социјална дистанца (Bogardus social distance scale), Терстоновата
(Thurstone) скала, Ликертовиот тип на скала (Likert), Гутмановата (Guttman) скала на процена,
Семантички диференцијал (Semantic differential) итн.
СКАЛИ НА ПРОЦЕНА
За некои појави не постојат егзактни мерки, не постојат квантитативни изрази кои би го
одразувале квалитетот или интензитетот врзан за појавата, како што е случајот со мерењето на
ставовите. Како инструмент составен од серија тврдења или изјави насочени кон тоа да ја
оценат реакцијата на испитаниците, скалите на процена претставуваат еден од најчестите
пристапи во конструирањето на прашалник за испитување на ставовите за безбедноста.
Вредностите за инструментите во општествените науки се обично алтернативите на одговор, и
ние го користиме терминот скала на процена кога ги прашуваме испитаниците да селектираат
еден од алтернативните одговори на одреден континиуум, со упатство, како на пример
следново: „Проценете на следнава на скала од 1 до 5...“. Најчесто, одговорите за ставките на
скалите за процена кои мерат ставови, мислења и верувања обезбедуваат ординално ниво на
податоци.
Врз основа
на структурата на нивните одговори, односно прифаќањето и
неприфаќањето на тие тврдења, се заклучува за ставовите, како на секој поединец (самиот
испитаник кога изнесува некои карактеристики сам за себе, со помош на интроспекција), така и
за ставовите на цели групи и слично. Со тоа, овие скали обезбедуваат квантитативни мерења на
ставовите, мислењата и вредностите, преку сумирање на нумеричките оценки дадени од страна
на истражувачите на одговорите на луѓето на сет изјави, истражувајќи ги димензиите на
главната тема.
Потребно е доволната градација да ги прикаже разликите низ континиуумот на
скалата. Истовремено, вредностите на серијата одговори треба да се доволно ексклузивни за да
може испитаникот лесно да направи разлика помеѓу нив. На пример, иако може интервалите да
не се математички пропорционални, испитаникот може да разликува помеѓу 2 и 3 на скала од
1 до 5.
Во истражувањето на општествените појави основниот проблем се состои во тоа
квалитативните податоци да ги распоредиме така да претставуваат една квантитативна серија.
Според тоа, првиот услов во создавањето на некои скали е потполно познавање на предметот
на истражување. Речиси се подразбира дека не може да се развие скала за да измери конструкт,
освен ако природата на тој предмет не е јасно дефинирана. Еден од најважните чекори во
развојот на скалата е концептуалната задача на дефинирање на конструктот. Кога се појавуваат
проблеми, тоа е почесто затоа што истражувачите ја занемаруваат важноста на внимателното
опишување на конструктот. Без добро дефиниран конструкт, тешко е да се напишат добри
ставки и да се изведат хипотези за валидноста на целите. Во општествените науки постојат, на
пример, сложени концепти на такво ниво на апстракција, што нивната операционализација (т.е.
процес на изработка на инструмент за мерење кој би бил во состојба да го мери тој концепт) е
можна само преку создавање на комплицирани и не секогаш неспорни методолошки
инструменти.
Пред создавањето на некои скали се пристапува кон внимателно проучување на сите
можности, судови и мислења за некој предмет. Истражувачот треба внимателно да ја прочита
литературата за предметот, посветувајќи внимание на специфичните детали на она од што
конструктот е опишан. Ако предметот е многу популарен, постојат шанси да има неколку
различни дефиниции за него. Истражувачот мора систематски да ги користи своите сопствени
забележувања и забележувањата на другите, на тој начин што внимателно ја проучува
литературата и разговара со експерти пред да започне со конструкција на скалата. Тој мора сам
да пронајде што е тоа што тој сака квантитативно да го измери. Ако некои ставки не се логично
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поврзани со останатите, кои се сместуваат во рамките на еден континиуум, тогаш добро е да се
отстранат, за да не дојде до извесно вкрстување или недоразбирање помеѓу разни
континиууми. Во однос на хомогеноста и димензионалноста, конструктите може да варираат
од доста специфични и строго (тесно) дефинирани до мултидимензионални. Некои конструкти
се прилично едноставни и нивната содржина може да биде соодветно покриена со поединечни
прашања. Други се толку комплексни, што можат да се разложат во неколку содржини
(субпредмети), и да се примени скала со повеќе субскали.
Друг важен проблем во врска со создавањето на скали е да се има предвид и
популацијата на која скалата ќе се примени. Несомнено, може да биде вистина континиуумот
на ставови да постои во една група, а да не постои во друга. Општествените групи се
разликуваат по своите мислења, некаде повеќе, а некаде помалку. Според тоа, конструкцијата и
примената на скали воопшто, претпоставува висок степен на свесност за логичките проблеми
кои се поврзани со двојната претпоставка за постоење на континиуум и за репрезентативноста
на тој континуум постигнат со помош на посебна скала која се подготвува.
Потребно е да се земе предвид дека испитаниците треба да бидат способни да читаат и
да ги разбираат ставките. Бидете сигурни дека нивото на читање и речникот се соодветни за
нив. Пример, скала развиена за студенти не може да биде соодветна за средно училиште,
едноставно затоа што нивото на речникот е премногу високо. Исто така, разгледајте ја
сложеноста на ставките. За жал, повеќето испитаници нема да имаат приговор. Наместо тоа,
тие ќе го направат најдобро што можат и ќе овозможат производство на грешки и пристрасност
кога тие нема да успеат да ги разберат предметите. Исто така, избегнувајте секојдневен говор,
изрази и жаргон, односно термини кои ќе ја ограничат скалата на одредена популација. Дури и
широко познати изрази може да ја ограничат употребата на скалата на одредени групи и за
ограничен временски период. Освен ако скалата има одредена посебна примена, тогаш е
најдобро термините да се генерализираат што е можно повеќе.
Мерењето на ставовите е нужно индиректно. Истражувањето на ставовите и мислењата
делумно е условено од моменталната ситуација – реакцијата на поединецот на некоја ситуација
или предмет е обично функција на два фактори. а) трајни ставови и мислење за овој предмет, и
б) природата на моменталната ситуација. Кога ситуацијата се менува и ставовите и мислењата
за предметот покажуваат извесни варијации, иако самиот почетен став кон него останува
непроменет. При мерењето на ставовите и мислењата добро е да се внимава на овој момент.
Психолошката ситуација во која се мери некој став мораме внимателно да ја контролираме , со
оглед на надворешните околности, таа треба на некој начин да се стандардизира, за да може
мерењето во една ситуација да биде споредливо со мерење во друга или слична ситуација. Ако
за тоа не се води сметка, тешко би можело да се изведат правилни заклучоци за ставот на некој
поединец или група. Прецизноста на мерењето на ставовите и мислењата смее да варира –
мерењето не содржи секогаш нужно висок степен на квантификација. Во некој случаи и
најгруб начин на диференцијација е доволен, како на пример во примената на извесни
дихотомии167 .
Скалите на процена се конструираат на голем број начини. На пример, сетот одговори
може да биде составен од збор индикатор (како што се: никогаш, не ретко, повремено и
секогаш), кој може да биде претставен само со броеви или графички (слики, симболи, или
линија која ја означува промената на интензитетот), или може да биде претставен заедно со
континиуум што содржи збор или фраза на секој крај. Во некои случаи може да биде
неопходно да се вклучи дефиниција или дескриптивна изјава за да се појасни значењето на
алтернативата на одговор. Fink идентификува пет категории на одговори: прифаќање (исто
така наречен договор), фреквенција, интензитет, влијание, и споредба. Притоа. скалата мора да
биде соодветна на целта на ставките. Кога скалата не е соодветно поврзана со ставката, тогаш
веројатно ќе произведе резултати кои не се валидни.
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Постојат неколку различни типови на скали, со различна комплексност и намена.
Нивните заеднички карактеристики се 168 :
- претставување на серија изјави;
- услов дека секој одговор мора да биде избран од фиксниот и ограничен избор (на
пример, „потполно се согласувам“; „се согласувам“; „не можам да оценам“, „не се согласувам“
или „потполно не се согласувам“);
- на резултатите од одговорите им се додава нумеричка вредност (на пример, од 1 до 5
за секоја изјава) и
- некоја комбинација на овие нумерички вредности во еден единствен број на
„скалата“).
Скалата на процена секогаш е составена од два дела: од упатство во кое се наведува
предметот и се дефинира континуумот и скала која ги дефинира степените на скалата кои ќе се
употребат при оценувањето. Следниов список на фактори може да се користи за да се оцени
вашиот инструмент пред да се спроведе169 .
Наслов:
❑ да ја рефлектира содржината на инструментот;
❑ да е формулиран концизно;
❑ да е напишан на јазик лесно разбирлив за испитаниците;
❑ да не се смета за навредлив или не е согласен;
❑ да е центриран на почетокот на документот.
Воведна изјава:
❑ да вклучува кратко резиме за целта на инструментот;
❑ да содржи соодветна изјава во врска со доверливоста на информаците за
испитаниците;
❑ да обезбедува мотивација за испитаниците;
❑да го определува приближниот временски период потребен за пополнување на
инструментот.
Насоки:
❑ да се комплетни, недвосмислени и концизни;
❑ да се напишани на јазично ниво соодветно за испитаниците;
❑ да им се соопшти на испитаниците како да го вратат инструментот откако еднаш го
пополниле;
❑ конкретно да се наведе како треба да бидат пополнети полињата за одговор;
❑ да им се укаже на испитаниците како да се справат со ставките кои што не се
применуваат;
❑ да покажувате кога има промена во формата на ставките;
❑ да се дадени за сите одделени прашања.
Демографски дел:
❑ да е ограничен само на променливи кои ќе се користат за да одговорат на
специфични прашања;
❑ да го отсликува односот на испитаниците на предметот на мерење;
❑ да овозможува одредени предмети да бидат опциони;
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❑ да е напишан на јазично ниво на испитаниците;
❑ да се наоѓа соодветно за целта на инструментот;
❑ да не прави компромиси со доверливоста, правејќи со тоа испитаниците да се
идентификуваат.
Структура и формат:
❑ ставките да се групирани според видот на ставката или сличноста на содржината;
❑ атрибутите кои се предмет на интерес да се недвосмислени и јасно дефинирани;
❑ ставките да се групирани во делови според леснотијата со која тие можат да бидат
одговорени;
❑ должината на инструментот да е поврзана со испитаниците и целта;
❑ копиите на инструментот да се јасни и лесни за читање.
Скалите на проценка можеме да ги поделиме според разни критериуми. Најопшта
поделба на скалите е според надворешниот облик на: дескриптивни и графички. Дескриптивна
скала на процена се состои од низа тврдења (според степенот на градација), кои на
испитаникот му се нудат како избор при одговорот на прашањето или како степен на
согласување или несогласување со даденото тврдење. Графичката скала на процена пак, се
состои од црти (често хоризонтални, но може и вертикални) , под кои, лево и десно се
напишани обично само екстремните карактеристики, а во средината неутралните судови. Сетот
одговори е изразен на печатена линија на која испитаникот го означува неговиот или нејзиниот
одговор. Линијата дејствува како визуелен водич за испитаникот и заклучува дека сите
растојанија помеѓу изборите се еднакви (иако, затоа што се ординални податоци, знаеме дека
овој заклучок не важи секогаш)170. Испитаникот на графичкиот континуум го бира местото
каде ќе го забележи степенот на своето согласување или несогласување со даденото тврдење171 .
Графичките скали ги познаваме и како семантички диференцијал.
СЕМАНТИЧКИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛ
Тоа е едноставна графичка скала која има два крајни пола (кои ги претставуваат
максимални промени на варијаблите) еднакво оддалечени од средниот неутрален степен во
позитивна и негативна насока. Така, на краевите на линиите се наоѓаат одредени контрастни
атрибути (пр. силен-слаб, и сл.) а испитаникот со ознака на линијата (или со заокружување на
бројот на скалата) го одредува интензитетот и насоката на својот став. Потребно е да се
ротираат половите заради „ало-ефектот“ (давање оценка врз основа на општ впечаток). Со овој
метод можат да се зафатат 3 димензии:
- евалутивна,
- на активност,
- и на способност.
Предностите на примената на семантичкиот диференцијал се повеќекратни: луѓето се
научени на нумерички оценки и некои подлежат на стереотипи; за некои појави најповолен
израз е позитивен или негативен континуум; графичкиот приказ на резултатите е многу
едноставен и сликовит. Покрај предностите постојат и некои недостатоци на оваа скала:
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Во рамките на истражувањето спроведено во 2009 го дина од страна на Факу лтет за безбе дност во
Скопје за ставовите на сту дентите за криминалитетот, применета e графичка скала. Анкетниот
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за конкретни кривични дела.
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истражувачот со ова не добива скала попрецизна од останатите скали; поради својата
едноставност овој инструмент често се применува; за метриските карактеристики не се
разработени посебни методолошко статистички постапки; испитаниците најчесто не ја знаат
примената на оваа техника172 .
ГУТМАНОВА СКАЛА
Кумулативната скала користи повеќе ставки за мерење на основниот,
еднодимензионален конструкт. Со оваа скала, афирмативниот одговор на една ставка
претпоставува дека претходните одговори биле исто така, потврдни. На пример, кога е
постигната кумулативна скала (составена од седум изјави) резултатот 4 значи дека
испитаникот се согласил со првите четири изјави, но не со последните три. Ставките се
конструирани така за да бидат кумулативни. Ако вие се согласувате со една ставка, веројатно
се согласувате со сите оние пред неа во листата. Со оглед на комплексноста на процесот на
нивна конструкција, соодветно дизајнирани кумулативни скали не се често користени од
страна на истражувачите, иако може да сретнеме истражувања кои почнале да го користат овој
формат, но не биле анализирани за да бидат сигурни дека потребните својства на скалата
постојат.
Развивањето на Гутмановата кумулативна скала вклучува создавање на голем број
ставки, постоење на комисија (панел) од судии кои ја проценуваат јачината на односот помеѓу
секоја ставка и конструктот, средување на елементите врз основа на овие проценки, и
спроведување на статистичка анализа за да се утврди кои ставки се добри мерки за конструктот
и кои не се толку силни и веројатно треба да се избришат. Во процесот на создавање на
скалата, изјавите треба да му бидат презентирани на испитаникот според редоследот на
интензитет или тежината на прифаќање.Притоа, oд испитаниците се бара од селектираните
тврдења да ги одберат оние со кои се согласуваат. Секоја скала има вредност добиена од
претходна анализа. За да би се пресметал резултатот на испитаникот едноставно ги собираме
вредностите на скалата за секое тврдење со кое се сложува, како на крај би добиле увид во
нивниот став кон предметот на истражување.
Таквиот начин на испитување ни дава својство дека целиот сет на одговори на некоја
личност можеме да го предвидиме со нејзиниот/неговиот кумулативен резултат. Тогаш, врз
основа на вкупните резултати на испитаникот, можат точно да се репродуцираат неговите
одговори (прифаќање-1, неприфаќање-2) на секое тврдење во скалата. Тоа значи дека скалата
мери еден аспект на односот кон објектот на скалата (еднодимензионалност на скалата)173 , по
што се разликува од Ликертова и Терстеновата, скалата на социјална дистанца, кај кои истиот
вкупен резултат може да претставува различни односи кон поединечни аспекти на ставот.
Вкупниот збир на оценки на една личност би требало совршено да се репродуцира со нејзините
одговори на секое тврдење. Во практиката ретко можеме да добиеме совршен кумулативен
примерок или репродуктивност на одговори, така што анализата на скалограми всушност, ја
користиме за испитување колку еден збир на тврдења одговара на идејата за кумулативност.
Таа најчесто се користи кога истражувачот сака да изработи кратки прашалници за
хиерархиските и високо структуираните истражувања како што се социјалната дистанца,
организациската хиерархија и еволуциските етапи 174.
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Suzic Nenad, “Socio lgija obrazovanja”, Srpsko Sarajevo, 2001 (стр. 41)
Во 2008 го дина со Гу тмановата скала на проценка бил тестиран модело т на А. Maslow за
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БОГАРДУСОВА СКАЛА НА СОЦИЈАЛНА ДИСТАНЦА
Богардусовата скала на социјална дистанца е широко прифатена како веродостојна
мерка на социјалната дистанца која може да се операционализира како етничка, расна, класна,
религиска, политичка, регионална, како и кон одредени групи (алкохоличари, поранешни
затвореници, инвалиди итн.), во зависност од предметот на мерење. Оваа скала е
специјализирана форма на Гутмановата скала развиена за мерење на ставот на испитаниците
кон припадници на друга етничка или културна група. Таа создава кумулативна шема (модел)
како одговорот на една ставка треба да биде зависен од одговорот на претходната ставка. На
пример, нивото на контакт со член на една етничка група се зголемува со секоја изјава, па
оттука, се чувствуваме удобно со член на оваа група, исто така заедничката игра со вашите
деца, заклучува подготвеност да го имате тоа лице за сосед.
Во примената на овие техники мора да се имаат предвид два проблеми. Прво, треба да
се дефинираат граници на континуумот т.е. да се дефинира мерењето како социјалната
дистанца кон нешто – кон социјална група, кон вредности или кон поединец. Поимот социјална
дистанца се применува за сите три случаи. Потоа, втор проблем е мерењето на социјалната
дистанца која навистина постои. Оваа техника е еластична и може да се прилагоди на различни
потреби.
Во периодот од април – јули 2004 (Vidakovic I., Vujadinovic-Speh S., Vujadinovic B. и Opacic G),
спровеле истражување за „Живеењето во поствоени заедници“ (LIVING IN POST-WAR
COMMUNITIES) на територијата на Хрватска, БиХ и Србија. Целната група биле бегалци,
повратници од подрачјата погодени со војната кои го напуштиле местото на живеење пред или
за време на војната (конфликтот од 1990-1997 година). Вкупниот број на испитаници изнесувал
1502 (417 во БиХ, 269 од Република Српска, 510 од Хрватска, 295 од Србија), од кои 56% биле
лица од машки пол. Истражувачите примениле батерија на инструменти (дел од нив биле
посебно изготвени за потребите на ова истражување), меѓу кои и Богардусовата скала (со 6
нивоа на интензитет наместо вообичаените 7) преку која ја мереле социјалната дистанцата на
испитаниците кон другите националности преку изразувањето на нивната подготвеност да се
вклучат во односите со различен интензитет со припадниците од другите етнички групи
(Албанци, Бошњаци, Хрвати, Срби, Роми, Црногорци) 175.
ЛИКЕРТОВА VS ТЕРСТЕНОВА СКАЛА
Една од предностите на скалите со мултиставки е дека тие можат да генерираат
нумерички резултат кој можете да го користите за да се процени јачината на мерењето.
Терстеновиот метод на привидно еднакви интервали е процес со повеќе чекори 176 :
- идентификување на темата од интерес;
- формулирање на голем број ставки (100-200 ставки):
Потоа, од панел на судии е побарано да ја проценат секоја ставка заедно на 11-степена
скала на одговор индицирајќи дали ставката претставува поволен или неповолен став кон
темата (со 1 = многу неповолен став и 11 = многу поволен став).
Важно е дека судиите ја проценуваат ставката како мерка на темата, а не дали тие се
согласуваат или не се согласуваат со изјавата. На пример, судијата може да ја процени
следнава изјава како одразува поволен однос кон темата за смртната казна: „Мислам дека
смртната казна е соодветна за секој прогласен за виновен за убиство со умисла“.

175

За
повеќе
види:
http://www.ian.org.rs/publikacije/posleratnezajednice/book/05RESEA RCHMETHODS.pdf (последен пристап 31.05.2012)
176
Co lton D., Covert R., “Designing and Constructing Instruments for Social Research and Evaluation” (стр.
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Очигледно е дека конструирањето и спроведувањето на инструмент со метод на
еднакви интервали кои се појавуваат е комплексен процес кој одзема многу време Заедно со
неекономичноста, овој процес ѝ овозможува на Ликертовата скала популарност. Интересот на
Терстон како психолог бил за развој на скали за индивидуална процена, и за таа цел ова може
да биде ефикасен пристап. Како резултат на тоа, методот на еднакви интервали може да се
разгледува при оценување на индивидуи (авто-одговор или инструмент на набљудување), но
малку е веројатно дека ќе го најдете овој податлив пристап за спроведување на истражување за
да се администрира во голема група.
Ликертовата скала за испитување на ставовите настанала како обид за поедноставување
на Тeрстеновата скала. Се покажало дека таа дава многу слични резултати во истражувањата,
значително полесно и поедноставно се конструира, а притоа го задржува задоволителниот
степен на валидност и релијабилност. Исто така, оваа скала го испитува интензитетот на секој
поединечен став, било во неговата позитивна или негативна димензија, што овозможува разни
интеркорелации помеѓу категориите. Заблагодарувајќи се на овие предности, Ликертовата
скала и до денес останала најчесто користена скала за испитување на ставовите кои како
мисловни факти се наоѓаат во средиштето на анкетните истражувања177 .
Конструирањето на овој тип на скала почнува со дефинирање на предметот на мерење.
Потребно е да се генерираат поголем број на прашања. При изготвувањето на прашалникот
потенцијалните прашања (сет изјави или тврдења) треба да бидат внимателно селектирани,
едноставни и разбирливи за испитаниците, кои дејствувајќи заедно овозможуваат
конзистентни одговори, а истовремено да даваат корисна и кохерентна претстава за предметот
на истражување. Во прв ред, тој мора да ги изрази целите на истражувањето во облик на
посебни прашања. Одговорите што ќе ги добиеме на овие прашања ќе ни послужат за да ги
провериме хипотезите или да ја истражиме општествената ситуација на која се однесува
истражувањето178 .
Некои автори сметаат дека треба да се тежнее кон што поголем број на тврдења за да се
зголеми можноста за правилен избор, но треба да се внимава на ограничувањата кои со себе ги
носи истражувањето (на пр. намалување на концентрацијата на испитаникот при одговарањето
на поголем број на прашања и сл.). Изборот на категории се врши врз основа на нивната
дискриминативна сила (дискриминативна моќ - DP), т.е. способноста што подобро
разликување на испитаниците со висок и низок вкупен резултат на скалата. Се споредуваат
резултатите кои се наоѓаат под првата квартилна вредност со резултатите поголеми од третата
квартилна вредност (кои јасно ги одвојуваат испитаниците кои заземаат високо место на
континиумот на скалата од оние на ниско). Истотака, прашањата со поголема дискриминација
покажуваат повисоки t - вредности.
Во финалната скала влегуваат категориите кои имаат најголема внатрешна
конзистентност и дискриминативна моќ, иако конечниот избор на прашања на крај сепак
зависи од самиот истражувач. Наведените вредности мораат да бидат што поголеми, меѓутоа
не постои фиксно правило или егзактен износ на конзистентност и DP – а кои би го условувале
изборот на категории за Ликертовата скала179 .
Преминувајќи на еден сумарен преглед на карактеристиките на Ликертовата скала, да
ги наброиме и другите нејзини предности покрај релијабилноста, која е често и повисока
отколку кај Терстеновата скала. Покрај поголемата едноставност на нејзиното конструирање,
постоењето на повеќе алтернативи овозможува добивање на поголем број прецизни
информации, за разлика од стереотипната дихотомија на да или не. Постојат три добри
причини зошто поединечните “да” или “не” прашања не се доволни. Тие се однесуваат на
сигурноста, прецизноста и опсегот. Поединечните ставки не произведуваат одговори од страна
177

Тодоровска В., “Примената на Ликер товата скала преку интерпретација на податоците о д
истражувањето на психо -социјалните и правни последици врз припадницте на безбедносните сили
учесници во конфликто т о д 2001 година”, Годишник на Факултетот за безбедност, 2010 го дина (стр. 148)
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на луѓето кои се во конзистентност со текот на времето. Така, поединечните ставки се ноторно
несигурни (нерелијабилни). Тие исто така се непрецизни, бидејќи тие го ограничуваат
мерењето на само две нивоа. Луѓето можат да се стават само во две групи, без начин да се
прави разлика меѓу луѓето во секоја група. Конечно, многу мерни карактеристики се пошироки
во обем, покомплексни и не е лесно да се оценуваат со едно прашање. Друга предност на
скалата е и во тоа што таа овозможува вклучување на ставки чија очигледна (манифестна)
содржина не е во директна содржина со латентната содржина на ставот што го испитуваме.
Едно од ограничувањата е дека Ликертовата скала произведува ординални податоци
наместо интервални или размерни. Ова значи дека испитаниците може успешно да се стават во
нивното ранг подредување на димензијата на ставот, но не можеме да бидеме сигурни дека
вистинското растојание на ставовите помеѓу две вредности на скалата е еднаква на
растојанието меѓу две други вредности. Пример, на Ликертова скала, дали растојанието помеѓу
"незнам" и "се сложувам" (3 и 4) е исто како и растојанието помеѓу "се сложувам" и “се
сложувам во потполност" (4 и 5)? Тоа би било хендикеп во однос на Терстеновата скала на
наизглед еднакви интервали, кога таа навистина би била интервална. Меѓутоа, иако овој метод
се стреми да постигне наизглед еднакви интервали, тој е сепак ординална а не интервална
скала. Според тоа во тој поглед нема некоја значителна предност пред Ликертовата. Нејзиниот
недостаток е неспорен (двајца испитаници можат да добијат ист резултат со комбинација на
различни одговорени прашања и со прифаќање на ставки со различен интензитет).
ЗАКЛУЧОК
Во истражувачките пристапи се применуваат бројни методи, техники и средства.
Примената на скалите за мерење на ставови придонесува и се значајно средство во
дефинирањето на концептите, но и на дефинирањето на методолошките пристапи во
проучувањето на безбедносните феномени.
Притоа, потребно е истражувачите да разгледаат дали ги имаат потребните ресурси за
да се развие сигурна и валидна скала. Тие мора да бидат свесни дека секој методолошки дизајн
е предмет на барем некои од потенцијалните закани во поглед на валидноста, веродостојноста,
објективноста итн. Неуспехот да се имплементираат соодветни контроли влијае на способноста
на истражувачот да изведе валидни заклучоци. Одлуката за избор на конкретниот инструмент
(скала) ќе зависи од целта и предметот на истражување. Во зависност од тоа што сакате да
измерите може да се вклучат различни форми на прашања (ставки).
Резултатите од досегашни безбедносни истражувања укажуваат дека скалите на
проценка ги задржуваат основните метриски карактеристики врз основа на кои ја проценуваме
нивната употребливост и оправданоста на заклучоците изведени од резултатите добиени со
нивна примена во истражувањата на безбедносните појави. Притоа, компаративниот приказ на
скалите, посебно на Ликертовата и Терстеновата, ни овозможи да утврдиме дека првата е
најпогоден инструмент во истражувањето на безбедноста. Тоа се должи пред се, на
едноставноста во конструкцијата (како и за испитаниците) и економичноста. Многу често во
истражувањето на одреден безбедносен проблем двете скали поседуваат висок степен на
сигурност. Терстеновиот метод е покомплексен, и со тоа е потребно и подолг временски
период. Резултатите од спроведените истражувања на Факултетот за безбедност во Скопје во
кои е применета Ликертова скала како инструмент во нив, укажуваат дека таа поседува
задоволителни показатели на веродостојност, валидност и хомогеност. Ликертовата скала
поседува добри метриски карактеристики и овоможува понатамошен увид во природата на
концептот што го истражуваме. Како валиден инструмент за понатамошна обработка на
податоците, оваа скала овозможува посложени статистички техники.
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Viktorija Todorovska, МА

COMPARATIVE VIEW OF ATTITUDES RATING SCALES AS AN
INSTRUMENT IN RESEARCH OF SECURITY PHENOMENA
Abstract
Security research is characterized by a variety of concepts, theories and designs. As an
instrument composed of series of claims or statements intended to rate the reaction of the respondents,
the rating scales are one of the most common approaches to the construction of a questionnaire to
research attitudes for security. They are trying to determine what individual believes, notes or feel.
The attitudes can relate to people, different activities, institutions and situations with security
character, and the most applied scale are following: Bogardus social distance scale, Thurstone,
Likert, Guttman scale, Semantic differential etc. Within this paper we consider the basic
characteristics of these scales of measurement and steps for their construction and application (how
they are associated with the different statistical techniques). The comparative view will allow us to
determine which of these scales is the most appropriate instrument in the research of security
phenomena.
Key words: rating scales, security, research, Likert, Thurstone scale
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МЕТОД НА ИЗРАБОТКА НА БЕЗБЕДНОСНА ПРОЦЕНА КАКО ФУНКЦИЈА
НА БЕЗБЕДНОСНИОТ МЕНАЏМЕНТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
Апстракт
Безбедносната процена претставува прв и основен чекор во планирањето на
безбедносните мерки во едно претпријатие и поставување на организациска структура којашто
треба да ги спроведе во дело пропишаните безбедносни мерки и постапки. Безбедносната
процена треба да одговори на следните прашања:
1.Кои се главните безбедносни предизвици, ризици и закани врз претпријатието ко што
е предмет на заштита?
2.Каква е природата на конкретните безбедносни предизвици, ризици и закани и како
би можеле тие да се манифестираат во одреден проценет временски период?
3.Кои се носители на безбедносните загрозувања, кои се нивните сојузници, а кои се
противници?
4.Какви се кадровските, организациските, техничко - технолошките и финансиските
можности на претпријатието за да се спротивстави на загрозувањата?
Одговорите на овие прашања ќе ја дадат реалната слика на безбедносната состојба и ќе укажат
на главните безбедносни проблеми, за чии што решенија се пропишуваат безбедносни мерки и
процедури и се донесуваат безбедносни планови. Од квалитетот на безбедносната процена ќе
зависи и квалитетот на севкупниот систем на безбедноста, затоа што таа е основната насока по
која што треба да се движи претпријатието, на сите мерки кои што покасно ќе се преземат.
Клучни зборови: безбедносна процена, ризици, закани, анализа, идентификација.
Поим (општ концепт) на безбедносна процена
Општиот безбедносен концепт подразбира определба за теориски пристап за
изработување на безбедносната процена. Врз основа на теоретскиот пристап се одредува кои
појави во опкружувањето на одреденото претпријатие треба да се сметаат како безбедносни
појави и со какво значење треба да се третираат при изработувањето на процената. Општиот
концепт на безбедносната процена укажува како треба да се решаваат безбедносните
проблеми, што понатаму претставува појдовна основа за изработка на безбедносните планови.
Факт е дека приватните претпријатија при изработката на безбедносна процена ги прифаќаат
концептите, коишто најмногу одговараат на нивните специфичности и интереси. Така,
концептот на хуманата безбедност е доста застапен кај претпријатијата, затоа што хуманата
безбедност вклучува многу појави од економска, социјална, еколошка, здравствена, културна,
образовна природа и др., кои што не се вклопуваат во класичните концепти на безбедноста
како безбедносни појави, иако во голема мерка од нив зависи успехот и опстанокот на
претпријатието180 .
Методологија на изработка на безбедносна процена
Кога се изработуваат јавни безбедносни процени неопходно е да се направи единствена
методологија за изработка на процената, што е и нужен услов за еднообразност во работењето
на државните органи, кои се занимаваат со прашања од јавната безбедност.
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Постоењето на единствена методологија за изработка на безбедносни процени посебно
е битно за високо бирократските организации, како што се армијата, полицијата и разузнавачко
- безбедносните служби, кои што мора да остварат највисок степен на единство во
дејствувањето. Единството на дејствување се јавува како нужен услов за ефикасност при
работењето на државните безбедносни организации, но е услов за правната сигурност на
граѓаните, особено кога е во прашање дејствувањето на полицијата.
Приватните безбедносни процени ги изработуваат менаџерите за безбедност во
соработка со врвниот менаџмент на претпријатието и секој менаџер развива сопствена
методологија за изработка на процена, во согласност со своите афинитети и специфичностите
на претпријатието што се штити. Правните поредоци на голем број држави, што ги регулираат
овластувањата и работењето на приватните безбедносни субјекти, не бараат да постои процена
на безбедноста, како посебен документ, но бараат да постои плански документ врз основа на
кој се врши дејноста на обезбедување на лица и имот. Таквите плански документи мора да
бидат во согласност со правните норми на државниот поредок. Државните служби
(инспекциски) ја ценат само законитоста на таквите акти, додека нивната целисходност е
одговорност на менаџерот за безбедноста во претпријатието181 . Државните организации, кои
изработуваат процена на безбедноста, главно ја пропишуваат методологијата за изработка на
процената и задолжителната структура, врз основа на која мора да се придржуваат сите кои
што работат на изработката на процената.
Изработката на безбедносната процена, во рамките на приватните субјекти нема толку
стриктна структура, но менаџерите на безбедноста во претпријатијата се трудат да воспостават
што е можно поцврсти правила, кога се изработуваат планови и процени.
Не постои општо прифатена методологија за изработка на безбедносна процена, но
имајќи ги во вид методологијата и структурата на изработката на безбедносните процени во
многу претпријатија, би можело да се воспостави структура на општа безбедносна процена, се
разбира со одредени разлики од претпријатие до претпријатие, која што ги сочинува следните
елементи:
-општ концепт на безбедносна процена;
-анализа на состојбата на релевантните безбедносни појави;
-утврдување на моменталната состојба на безбедноста;
-донесување на заклучоци со оцена за состојбата на безбедноста;
-прогноза на движењето на состојбата на безбедноста;
-безбедносни задачи.
Анализа на состојбата на безбедносно релевантните појави
Добрата анализа на состојбата на релевантните безбедносни појави, е основен услов за
владеење со безбедносната состојба, но и за целисходно, систематско и навремено насочување
на безбедносните активности за отстранување на безбедносно негативните појави.
Анализата на состојбата на безбедносните појави подразбира собирање и обработка на
безбедносните податоци182 и од внатрешна и од надворешна природа. Безбедносните податоци
може да се собираат од опкружувањето на претпријатието или од самото претпријатие, така
што безбедносните податоци може да се поделат на: внатрешни и надворешни.
Безбедносните податоци може да се однесуваат на безбедносната состојба, појавите,
случувањата и активностите со кои безбедноста се загрозува или се подобрува. Податоците
може да имаат повисоко или пониско ниво на значење, во зависност од нивото на
безбедносното загрозување, на што укажува и степенот на ризикот, што го носи тоа
загрозување. Од особено значење се единствените евиденции на сите безбедносни податоци и
сите безбедносни појави, што би требало да се водат во претпријатието. Без таквите евиденции
не би можело да се изврши прецизна и релевантна анализа на состојбата на безбедноста.
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Утврдувањето на состојбата на безбедноста на некое претпријатие е синтетизиран
заклучок за состојбата и природата на безбедносните појави со детален опис на природата на
секоја појава и прогнозата на нејзиното влијание врз состојбата на безбедноста во
претпријатието во иднина.
Состојбата на безбедноста на претпријатијата е резултанта од дејствувањето на
позитивните и негативните безбедносни појави, кои во крајна линија се појавуваат како вкупно
загрозување на претпријатието и неговите капацитети да може да одговори на загрозувањата.
Утврдување на моменталната безбедносна состојба
Состојбата на безбедноста се утврдува со примена на методот за изработка на
безбедносна процена и може да се изрази во форма на183 :
-табеларна, математичко - статистичка обработка, графикони и индекси, статистички
проекции и сл;.
-анализа на статистичките податоци, т.е. анализа на содржината на безбедносните
инциденти, кои се изразени во бројот на негативните безбедносни појави, во местото и времето
на случувањето, носителите и последицит;,
-со методот на интерпретирање на статистичките податоци, синтеза и анализа,
-корелациска анализа, која има за цел да ја утврди корелацијата меѓу состојбата на
безбедноста и мерките што се преземени како одговор на негативните безбедносни појави.
Со проучувањето на состојбата на безбедноста мора да се утврдат трендовите на
појавните облици на безбедносните ризици, предизвици и закани врз претпријатието што се
штити, законитостите во манифестирањето на негативните безбедносни појави и причините за
настанувањето на негативните безбедносни појави.
Донесување на заклучоци со оцена за безбедносната состојба
Донесувањето на заклучоци со оцена на состојбата на безбедноста подразбира синтеза
на сите безбедносни проблеми и дефинирање на индикаторите на безбедноста.
Индикатори на состојбата на безбедноста се одредени мерливи величини, со чие што
мерење и споредување на вредностите на различните индикатори, може да се дојде до
прецизна оцена на состојбата на безбедноста во претпријатието 184 .
Врз основа на вредностите на индикаторите за состојбата на безбедноста, се донесува
оцена за состојбата на безбедноста со образложение. При изработката на состојбата за
безбедноста, треба да се оцени работењето на организационите целини во рамките на
претпријатието што се занимаваат со проблемите на безбедноста и самата служба за
безбедност.
Прогноза за движењето на безбедносната состојба
Оваа прогноза се однесува на трендовите и законитостите на негативните безбедносни
појави во одреден временски период. За да може да се изврши ваква прогноза, треба да се појде
од претходно извршената анализа во претходните фази на изработката на безбедносната
процена. По правило, полесно е да се предвидува на пократок временски рок и тоа да се прави
на појави, кои се под влијание на помал број варијабли. Треба да се биде внимателен со
проценувањето на безбедносните појави, кои заради сложеноста и подолгиот временски
период на нивното очекување на манифестирање, имаат голем степен на неизвесност. Кај
таквите појави најцелисходно е да се предвиди рамка, каде што може појавата да се
манифестира, со цел да се подготви флексибилна организациска структура и систем на општи
безбедносни мерки, кои што, за многу краток временски период, ќе бидат прилагодени на
новонастанатата ситуација 185 .
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Предвидувањето е од големо значење за безбедносниот менаџмент, затоа што доброто
предвидување овозможува благовремено донесување на целисходни одлуки, планирање и
организирање, што секогаш се потврдиле низ практиката како одлучувачка предност. За да се
направи добро предвидување од посебно значење се индикаторите на состојбата за
безбедноста и добро одредените трендови и законитости за движењето на безбедносните
појави.
Одредување на безбедносни задачи
Секоја безбедносна процена мора да резултира со безбедносни задачи за сите
организациони единици на претпријатието или субјектите на пошироката или потесната
општествена заедница. Безбедносните задачи, кои што ги содржи безбедносната процена
претставуваат само поле за работа, кое се одредува во сферата на безбедноста за секоја
организациона единица во зависност од нејзината дејност во рамките на претпријатието.
Безбедносните задачи, конкретно се разработуваат во плановите и најчесто, се пропишуваат
како систем на безбедносни мерки и процедури, на кои мора да се придржуваат сите вработени
во претпријатието.
Процена на ризикот
Основна одговорност на сите, а особено на оние што управуваат со безбедноста е
менаџирањето на ризиците. Лидерот 186 на безбедноста, директно управува со ризикот во
рамките на безбедносната група и индиректно управува со ризикот, советувајќи се со лидерите
на другите групи. Менаџирањето на ризикот вклучува анализа на ризикот, којашто
претставува средство за олеснување на комплетирање на следните задачи187 :
-идентификација на имотот што е достоен за заштита;
-идентификација на заканите што може да предизвикаат уништување на имотот;
-процена на веројатноста од можност за закана;
-процена на влијанието на заканата;
-процена на фреквенцијата на случувањето;
-процена на можноста за управување со заканата;
-идентификација на контра мерките на заканата.
Идентификација на имотот
Под имот што се штити, се подразбираат вработените, објектите, постројките, опремата
и информациите. Процесот на работење на претпријатието е еден облик на имот. Процесот е
рационална комбинација од луѓе и имот, што работат заедно со цел да произведат некоја
посебна добивка188 .
Идентификација на заканата
Заканата е индикација, околност или случка со можност да предизвика уништување
или штета на имотот. Тука спаѓаат и намерите и способностите на непријателот. Заканите се
разликуваат меѓусебно. Екстерните закани се движат од сериозни случувања, како што се
терористички напади и киднапирања, до помалку сериозни случувања, како што се тешките
кражби. Интерните закани ги вклучуваат внатрешните кражби од страна на вработените во
претпријатието, саботажите, насилството меѓу вработените, вандализмот и изнесувањето на
чувствителни информации. Екстерните закани исто така ги вклучуваат, индустриската
шпионажа, киднапирањето, загадувањето на производите, уцените, јавните нереди, пожарите и
временските незгоди.
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Процена на можност да се случи некоја закана
Тука се поставува прашањето: колкава е можноста да се случи некоја закана?
Процената на таквата можност бара ментална концентрација и воопшто не се потпира
на математичките модели или формули 189 . Прецизноста на бројките не е никакво мерило кога
станува збор за факторот на кој што единствено влијае човечкото однесување. Врз основа на
поголемиот број анализи, како последица на познавањето на природата на заканите од
криминал, произлегува дека процената се прави врз основа на стекнатото искуство и здравиот
разум.
Кога се изработува процена може добро да послужи методот на т.н. СВО - анализа.
Процена на фреквенцијата на заканата
Фреквенцијата се разликува од можностите. Во фреквенцијата, проценителот има
докази за фреквенцијата на некоја случка, како што е бројот на извештаите и за вработените, на
кои што им се украдени компјутерите во текот на една година 190 . Релативно мала кражба, како
во случајот со компјутерите може да добие сериозни димензии доколку појавата се случува
зачестено. На приме,р сериозна случка, како што е откривање на некоја тајна, може да има
помалку штета во долгорочна смисла, отколку зачестените кражби на компјутерите. Ако
цената на еден компјутер е 1000 евра, а се процени дека може да се украдат 100 компјутери,
проценетата штета изнесува 100.000 евра. Оваа сума дава добра основа на раководството на
претпријатието да направи споредба со парите што ќе се потрошат за воведување на
контрамерки.
Процена на можноста за управување со заканите
Важна перспектива во менаџирањето е релативната можност за управување со
заканите191 . Тоа всушност, е капацитетот со кој треба да се намали можноста или влијанието на
ризикот. Основните методи на управувањето со ризиците се:
1. Одбегнување на ризикот со отстранување на целта - кражбата на компјутерите може
да се одбегне, така што тие ќе им се дадат на користење на вработените; индустриската тајна,
како што е технологија за изработка на некоја машина, може да се чува во специјално
заштитена просторија со сеф. Кражбата на старо железо, кое што е расфрлано насекаде низ
кругот на претпријатието, ќе се одбегне, ако железото се смести во посебно затворена
просторија од која што нема да може да се гледа содржината.
2. Намалување на ризикот со ограничување на целта - ризикот од кражба на ПП опрема
од хидранти може да се намали, доколку опремата се заклучи со катанци, а не со ставање на
пломби.
3. Намалување на ризикот - вклучува користење на разни видови системи, како што, на
пример, е апаратот за одредување на видното поле, контрола на пристапот, опрема за детекција
на влез, како што се разни картички и видеокамери, сигурносни брави, сефови и сл.
4. Трансфер на ризикот - е можен со наплата на осигурување и со подигање на цените
на услугите, така што купувачите на услугите би ја платиле штетата. Пример за трансфер на
одговорност е кога работодавачот ќе ангажира фирма за обезбедување со договор. Така, со
недоследното спроведување на договорот во случај на несреќа, работодавачот може да ја
одбегне одговорноста во согласност со условите на договорот.
5. Прифаќање на ризикот - исто така е опција. Раководството може да одлучи дека е
вредно со одреден ризик да се коцка, или цената на штетата би била помала, отколку цената за
преземената превенција. Друг одлучувачки фактор е кога не може да се предвиди ризикот и
покрај вложените големи напори, ризикот нема да може да се контролира до одреден степен.
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Идентификација на контрамерките на заканата
Со овој чекор на анализирање на ризикот се врши идентификација на контрамерките,
кои потоа се проценуваат во согласност со трошоците 192 . Контрамерка за крадењето на
компјутерите ќе биде нивното фиксирање за бироата. Цената за прицврстувањето ќе биде
занемарлива во однос на штетата со украдениот компјутер. Изборот на контрамерките се
заснова на две информации. Првата информација се добива од процесот на анализирање на
ризикот (тоа се податоци за идентификација на имотот и заканите, процената на можноста дека
може нешто да се случи, процената на влијанието и фреквенцијата и од процената на можноста
за управување со заканите). Втората информација се однесува на начинот на работењето,
целите и филозофијата на управувањето и културата на претпријатието. Културниот или
општествениот фактор може да биде исклучително важен и може да објасни зошто
консултантите на менаџирањето на ризиците, понекогаш нудат невозможни препораки.
Теоријата на општествената контрола вели дека човековото дејствување го диктираат
формалната и неформалната контрола.
Формалната контрола се состои од правила и закони за човековото однесување.
Неформалната контрола се состои од слични притисоци кои наведуваат на усогласеност,
суптилност и моќност. Затоа неформалните контроли се сметаат за поефикасни и
подолгорочни од формалните.
Менаџирањето на ризикот е процес во кој претпријатието ги идентификува
потенцијалните штети и презема мерки за да ги одбегне или намали. Тој процес вклучува
примена на една или комбинација од техники.
Процена и анализа на ризикот
Процената е постапка со којашто треба да се идентификуваат, квантификуваат и
утврдат приоритетите на ризикот во зависност од воспоставените критериуми за прифаќање на
ризикот и целите на претпријатието. Резултатот од процената на ризикот ги одредува насоките
за управување со безбедносните ризици и имплементирањето на контролата за одбрана од
ризиците. Процесот на процената на ризикот и одбирањето на соодветните контроли, по
потреба, може да се повтори повеќе пати со цел да се изврши опфаќање на сите сегменти на
претпријатието. Процената на ризикот ја вклучува анализата на ризикот, споредувањето и
категориите на ризикот, за да се утврди важноста и еволуирањето на ризикот. Процената на
безбедносниот ризик мора да има јасно дефинирање на можните ризици за да може да биде
ефективна.
Пред да се пристапи кон анализа, треба да се одредат критериумите за прифаќање на
ризикот. За секој проценет ризик мора да се донесе одлука за анализа на тој ризик.
Постапки за анализа на ризикот
1. Примена на соодветна контрола, со цел да се намали ризикот.
2. Свесно и објективно прифаќање на ризикот за да може да се почитува безбедносната
политика на претпријатието и критериумите за прифаќање на ризикот.
3. Избегнување на ризикот со недозволени акции коишто може да го предизвикаат
ризикот.
Доколку се донесе одлука за имплементација на контролата, тогаш таа контрола треба
да овозможи намалување на ризикот на прифатливо ниво, земајќи ги предвид:
а) барањата и ограничувањата на националните и меѓународните правни прописи;
б) целите на претпријатието;
в) оперативните ограничувања и барања;
г)трошоците на имплементирањето мора да бидат пропорционални со ограничувањата
и можностите на претпријатието;
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д) трошоците на имплементирањето на контролата мора да бидат пропорционални со
штетата што може да биде предизвикана со евентуален пропуст.
При постапката на специфицирањето и дизајнирањето на ресурсите треба да се направи
анализа каква контрола треба да се спроведе за да биде во согласност со можностите на
претпријатието. Доколку тоа не се направи, може да се појават пропусти во вид на
неефикасност на контролата, или да се појават дополнителни трошоци, а во најлош случај
може да биде оневозможено спроведувањето на безбедносната контрола во подоцнежната фаза
на изработка на составот. Не постои збир на контроли кои би биле потполно ефикасни, затоа
треба со дополнителни контроли и нивна еволуција да се зголеми нејзината ефикасност.
Метод на процена на ризикот
Процената на ризикот се изработува во неколку фази 193 :
Прва фаза - Собирање на информации:
1. Кои информации треба да се собираат.
2. На кој начин може да се собираат информации.
Втора фаза - Идентификација на опасностите:
1. Како може да се идентификуваат опасностите.
2. Идентификација на носителите на опасностите.
Трета фаза - Како може да се изврши процена на ризиците кои произлегуваат од
опасностите.
Четврта фаза - Како може да се планираат активности за да може да се отстранат или
намалат ризиците кои што се произлезени од опасностите.
Пета фаза - Како треба да се изврши документирање на процената на ризиците.
Корективни мерки
Таму каде што процената не ги задоволува барањата, менаџерот на безбедноста, треба
во што пократок временски рок да формулира и имплементира план за подобрување, имајќи ги
предвид постојните ресурси и трошоците за барањата со поставени рокови.
Управување со ризикот
Управувањето со ризикот вклучува:
1. Идентификација на ризикот (се врши одредување на средствата што ќе ги издвои
претпријатието, одредување на субјектите во постапката за процена на ризикот и заканите врз
тие средства).
2. Процена на ризикот (испитување на веројатноста за појава на некој ризик и можната
штета што би била предизвикана со појавата на ризикот).
3. Идентификација и процена на акцијата (се врши опишување на можностите за
управување со ризикот - преземање на одредени мерки, преземање на ризикот, избегнување на
ризикот и пренасочување на ризикот).
4. Контрола на преземената акција.
5. Извештај за акцијата и нејзината соодветност.
6. Одобрување од Управниот одбор на претпријатието.
Контролата на управувањето се состои од:
1. Контрола на документите.
2. Анализа на составот.
3. Испитување на составот.
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4. Одговорност на претпријатието.
5. Преземање на корективни и превентивни мерки.
6. Можност за подобрување на составот.
7. Обврски на претпријатието.
8. Ресурси со кои располага претпријатието.
9. Образование, знаење и способност на претпријатието.
Обврските на претпријатието честопати се и критичниот фактор. Тоа мора да се грижи за:
1. Донесување на безбедносна политика.
2. Остварување на безбедносните планови и цели.
3. Распределување на улогите и обврските.
4. Комуникација за важноста на безбедноста.
Насоки за контрола на ризикот
1. Процена и анализа на ризикот.
2. Управување и донесување на одлуки.
3. Проверка и контрола на процената за ризикот.
4. Контрола на профилот на ризикот.
5. Усогласување на стандардите потребни за процената на ризикот.
Мерки што треба да се преземат за континуирано подобрување
1. Идентификација на делот кој што треба да се подобри.
2. Анализа и оправданост на акцијата.
3. Одредување на расположивите ресурс.
4. Одлука за имплементирање на предложените процедури за подобрување.
5. Имплементирање на процедурите.
6. Мерење на влијанието за работата на претпријатието.
7. Земање во предвид на резултатите од подобрувањето,
8. Континуирано трагање по нови подобрувања.
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Ljupco Stankovski, MA

METHOD OF PREPARATION OF SECURITY ESTIMATION AS
SECURITY MANAGEMENT ENTERPRISE’S FUNCTION
Abstract
Security estimation presents first and basic move in security measures planning in the
enterprise and establishing organizational structure that needs to carry out prescribed security
measures and acts. Security estimation need to answer on the questions as followed:
1. Which are the main security challenges, risks and threats over the enterprise which is a
subject to protection?
2. What kind is the nature of specific security challenges, risks and threats and how could
they manifest in estimated and determined time period?
3.Which are the carriers of security threats, who are their allies and who are their opposites?
4. What kind are the personnel, organizational, technical-technological and financial
possibilities of the enterprise to resist to the endangerment?
Answers of these questions will show the real state of security situation and will point out to
the main security issues ,for whose solutions are prescribed security measurements and acts, and
making security plans. The quality of the security assessment depend on the quality of the entire
security system, because it is the basic direction over which company moves, to all measures which
will be taken.
Key words: security assessment, risks, threats, analysis, identification.
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Проф. д-р Владимир Ортаковски,
Факултет за безбедност - Скопје

УДК:341.218.2-027.21

ПРИЗНАВАЊЕ НА ДРЖАВИТЕ И ВЛАДИТЕ
Апстракт
Признавањето на државите е актуелно при создавањето на нови држави и нивното
стапување во меѓународните односи, било со распаѓањето на државите, било со соединувањето
на повеќе држави во една. Се поставува прашањето каков е ставот на постојните држави,
односно дали тие го признаваат за држава новиот ентитет? Какви се меѓународноправните
импликации во случај да ја признаат или да не ја признаат новата држава? Кои услови треба да
ги исполни новата држава за да постои според меѓународното право, односно од кој момент
таа постои и доколку не е призната? Какви видови признавање на државите постојат? Дали
признавањето на државата може да биде условно и дали државата што добива признавање
може да го услови истото? Дали приемот на државата во ООН претставува еден вид нејзино
признавање?
Иако признавањето на новата држава, по правило, го вклучува и признавањето на
нејзината влада, вообичаено во меѓународната практика е владата посебно да се признава (или
да не се признава) кога таа во една држава се менува спротивно на фундаменталните норми на
меѓународното право, со државен удар или со револуција. Во трудот се прави анализа на
теориите и доктрините за признавање на државите и владите и се разгледуваат повеќе
релевантни случаи од практиката во меѓународното право.
Клучни зборови: Држава, Влада, признавање, теорија.
Вовед

Признавањето на државите е актуелно при создавањето на нови држави и нивното
стапување во меѓународните односи, било со распаѓањето на сложени држави, било со
соединувањето на повеќе држави во една. Се поставува прашањето каков е ставот на
постојните држави, односно дали тие го признаваат за држава новиот ентитет? Какви се
меѓународноправните импликации во случај да ја признаат или да не ја признаат новата
држава? Кои услови треба да ги исполни новата држава за да постои според меѓународното
право, односно од кој момент таа постои и доколку не е призната? Какви видови признавање
на државите постојат? Дали признавањето на државата може да биде условно и дали државата
што добива признавање може да го услови истото? Дали приемот на државата во ООН
претставува еден вид нејзино признавање?
Иако признавањето на новата држава, по правило, го вклучува и признавањето на
нејзината влада, вообичаено е во меѓународната практика владата посебно да се признава (или
да не се признава) кога таа во една држава се менува спротивно на фундаменталните норми на
меѓународното право, со државен удар, со пуч или со револуција. Во трудот се прави анализа
на теориите и доктрините за признавање на државите и владите и се разгледуваат повеќе
релевантни случаи од практиката во меѓународното право.
1.Теории за признавање на државите
Постојат две основни теории за признавање на државите: конститутивна и
декларативна теорија. Основното прашање на кое тие се обидуваат да одговорат е дали
признавањето е неопходен предуслов за, или само последица на меѓународниот субјективитет.
Конститутивната теорија се разви во 19 век и таа е заснована на гледањето дека
меѓународното право постои меѓу „цивилизираните народи“. Таа смета дека создавањето нова
држава создава нови правни обврски, а постојните држави треба да се согласат со тие нови


ПРЕГЛЕДЕН НАУЧЕН Т РУД

99

обврски. Ласа Опенхајм (Lassa Oppenheim) смета дека „формирањето нова држава е ... работа
на факти а не на право. Преку признавањето, кое е работа на правото, таквата нова држава
станува субјект на меѓународното право“ 194 . Оваа теорија нагласува дека државата настанува
со актот на признавање и од тој момент станува субјект на меѓународното право, односно
носител на правата и обврските во меѓународната заедница. Признавањето претставува
конститутивен елемент на настанување на државата, а не процесот во кој таа се здобила со
својата независност. Без признавање државата е обичен факт; со актот на признавање
фактичката состојба се менува во правна 195 . Според оваа теорија, само волјата и согласноста на
веќе постојните држави, преку актот на нивното признавање, може да го вклучи новиот член во
меѓународната заедница 196 .
Според декларативната теорија, признавањето е слободен политички акт со кој
едноставно се констатира постоењето на новата држава. Новата држава не настанува со
согласност на другите, туку е резултат на посебна фактичка ситуација. Таа поседува капацитет
на меѓународен план од моментот кога е фактички организирана. Во Конвенцијата од
Монтевидео за правата и должностите на државите од 1933 година се наведува експлицитно
дека „политичкото постоење на државата е независно од признавањето на другите држави...
Признавањето на државата само означува дека државата која признава го прифаќа
субјективитетот на другата, со сите права и обврски определени со меѓународното право“ 197 .
Според оваа теорија, прашањето на меѓународниот субјективитет е независно од
признавањето. Државата е правно конституирана како резултат на нејзините посебни напори и
во специфични околности и не мора да ја чека процедурата да биде призната од другите
држави. Таа е правно надлежна да дејствува на внатрешен план, како и на меѓународен план да
влегува во меѓународно-правни односи198 .
Конститутивната теорија на признавање има многу слабости. Според оваа теорија,
непризнатата држава не би можела да биде субјект ниту да има права или обврски во
меѓународното право, дури и оние од типот на забрана за вршење агресија. Оваа теорија тешко
може да одговори на повеќе прашања: доколку државата е призната само од некои држави,
дали тогаш би се работело за делумен субјективитет; колкав е бројот на држави што треба да ја
признаат новата држава за таа да добие целостен правен субјективитет; дали нејзиното
егзистирање ќе биде релевантно само за оние држави кои ја признале, а за другите не.
Поприфатлив е ставот дека државата постои како субјект на меѓународното право доколку ги
исполнува основните услови за тоа: територија, население и ефективна власт. Доколку тие
елементи не постојат, ниедно признавање не би можело да создаде нова држава. Непризнатата
држава не може да биде игнорирана ниту да биде објект на акти забранети со меѓународното
право. Таа не може ниту да ги крши правилата на меѓународното право, туку од моментот на
настанувањето се сообразува со нив. Конститутивната теорија е поврзана со настојувањата на
големите сили во меѓународната заедница да ги контролираат територијалните и политичките
промени во светот. Таа била инструмент на колонијалните сили да го закочат процесот на
деколонизација, и е спротивна на начелото на самоопределување на народите.
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Наведено според: Oppenheim’s International Law, Vo l 1, 8th edn, 1955, London: Longmans , p 544.
Оваа теорија ја застапуваат Tirepel, Anzilloti и со извесни модификации Kelsen. Kelsen ја разликува
природната егзистенција на државата од правнио т акт на признавање ко ј всушност ја прави да биде
субјект на меѓународното право. Види во : H. Kelsen, Recognition in International Law, A.J., Vol. 35, p.605.
196
Види во: J. Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd edn, Oxford, 2006, pp. 19 ff. и R.
Rich and D. Turk, ‘Sy mposiu m: Recent Develop ments in the Pract ice of State Recognition’, 4 Eu ropean Journal
of International Law, 1993, p. 36.
197
Наведено според членовите 3 и 6 о д Конвенцијата за правата и должностите на државите, донесена во
Монтевидео, Уругвај, на Седмата меѓународна конференција на американските држави, на 26 декември
1933 година. Таа беше потпишана од 19 држави и денес е прифатена како дел од меѓународното
обичајно право.
198
Декларативната теорија ја застапуваат го лемо мнозинство тео ретичари: Scelle, Sibert, Jessup. Во
литературата на поранешна Југославија: Juraj Andrassy, Милан Бартош, Бранимир Јанковиќ, Смиља
Аврамов.
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Декларативната теорија е пошироко прифатена во практиката на меѓународната
заедница. Во Повелбата на Организацијата на американските држави усвоена во Богота во
1948 година се наведува дека „политичкото постоење на државата е независно од
признавањето од страна на другите држави. Дури и пред да биде признаена, државата има
право да го брани својот интегритет и независноста“199 . Арбитражната комисија основана од
Меѓународната конференција за Југославија во 1991 година во своето мислење број 1 наведува
дека „постоењето или исчезнувањето на државата е прашање на факти“ и дека „ефектите од
признавањето од страна на други држави се чисто декларативни“ 200 . Во мислењето број 10 на
истата Комисија, во јули 1992 година, се истакнува дека признавањето е „дискреционен акт
што другите држави можат да го преземат кога тие ќе изберат и на начин што ќе го изберат,
што е подложно само на императивите на општото меѓународно право“ 201 .
Признавањето е појдовна основа за воспоставување на дипломатски односи со
државата која е признаена. Државата може да биде призната, но без да се воспостават
дипломатски односи, што е различен чин од признавањето. Обратното не може, што значи дека
воспоставувањето дипломатски односи подразбира признавање на таа држава.
Признавањето не е правна обврска, како што тоа го сметаат некои теоретичари202 .
Државите се водат од своите политички или други интереси кога даваат или не даваат
признавање. Тоа е дискреционо право на државите во кое преовладуваат мотиви на политички
опортунитет 203 . Кога САД се осамостоија од Британија поминаа шест години додека беа
признати. Британија дури ѝ објави војна на Франција затоа што во 1788 година ги признала
САД. Но за време на граѓанската војна во САД во 1861-1865 година, тие протестираа кога
некои европски држави ги признаа јужните држави. Шпанија ги призна за независни држави
своите поранешни колонии во Јужна Америка дури 30 години по нивното отцепување.
Процесот на признавање на СССР по октомвриската револуција во 1917 година траеше 20-тина
години.
2.Видови признавање на нови држави
(а) Признавањето може да биде: правно, или de jure и фактичко, или de facto.
Признавањето de jure се врши со формален акт и обично се смета како дефинитивно
признавање на новонастаната држава во целина на нејзиниот меѓународен субјективитет. De
facto признавање е привремено признавање на нова држава во некои елементи на нејзиниот
субјективитет. Тоа подразбира воспоставување на економски или други политички односи, но
без формално-правно признавање. Во практиката се изразува кога државата стапува во односи
со друга држава или влада без акт за признавање. Давајќи de facto признавање државите се
раководат од своите прагматични интереси, а не од почитувањето на правото. Има повеќе
примери за тоа, како кога повеќе земји склучија економски договори со СССР во периодот од
1921-1924 година без официјално да го признаат.
Во практиката de facto признавањето обично претставува чекор кон целосно de jure
признавање. Посетата на претседателот на САД Ричард Никсон (Richard Nixon), на тога ш сè
уште од Вашингтон непризнатата НР Кина во февруари 1972 година, претставува de facto
признавање, како и претходната тајна посета на Хенри Кисинџер (Henry Kissinger) и т.н. „пингпонг дипломатија“. 204 . Тие водеа и кон de jure признавање на Пекинг и заемно воспоставување
на Канцеларии за врски во Пекинг и во Вашингтон во 1973 година.
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Член 9 од Повелбата на Организацијата на американските држави, донесена во Богота, Колумбија, во
1948 го дина. По амандманите о д 1967 година овој ч лен стана ч лен 12 од Повелбата.
200
Види во: 92 International Law Reports, pp. 162, 165.
201
Наведено според: 92 International Law Reports, pp. 206, 208.
202
Види, на пример, T. C. Chen, The International Law of Recognition, London, 1951, p.50-54, 80.
203
Види во: Смиља Аврамов, Миленко Креќа, Меѓународно јавно право, Службени гласник, Београд,
2009, стр.88.
204
Т.н. „пинг-понг дипломатија“, како впечатлив пример за неформална дипломатија во рамките на de
facto признавањето, се однесува на натпреварите што американските и кинеските пингпонгари ги имаа
во 1971 и 1972 го дина, пред да бидат воспоставени дипломатските о дноси меѓу нивните две земји.

101

(б) Признавањето може да биде условно и безусловно. Иако условното признавање на
новата држава е во спротивност со декларативната теорија, во практиката не ретко се случува
државата која дава признавање да бара исполнување на претходни услови кои, по правило, се
од политичка природа. Условното признавање е вградено во Насоките за признавање на новите
држави во Источна Европа и Советскиот Сојуз од 1991 година и во Декларацијата за
Југославија од 1991 година. Вториот дел од Декларацијата за Југославија ги опфаќа условите за
признавање на федералните единици кога и доколку изразат желба за независност.
Безусловното признавање е принципиелно, кога се совпаѓаат фактичките и правните
услови за настанување на новата држава и тоа е во согласност со декларативната теорија.
(в) Изречно и премолчано признавање. Изречното признавање се дава во форма на
едностран или повеќестран акт. Едностраниот акт може да биде дипломатска нота; или
телеграма до министерот за надворешни работи за воспоставување на дипломатски односи.
Актот за признавање може да биде вграден во мултилатерален договор или да биде изразен во
посебен договор меѓу државата која го дава признавањето и државата која е признат а205 .
Договорната форма на признавање може да се смета како најсоодветен израз на декларативната
теорија на признавање.
Премолчаното признавање подразбира акти или пропуштања кои се сметаат за
признавање на новата држава. Екстензивното гледање смета дека секој контакт или
воспоставување на односи својствени за државите претставува премолчано признавање.
Рестриктивниот став премолчаното признавање на новата држава го гледа во склучувањето на
определен вид акти, како на пример билатерални договори меѓу двете држави, или
воспоставувањето конзуларни односи со новата држава. За акти кои не подразбираат
премолчано признавање се сметаат: приемот во меѓународна организација во однос на
државите кои гласале против приемот; присуството на меѓународна конференција на која
учествува и новата држава; статусот на договорна страна на мултилатерален договор заедно со
новата држава206 .
Со оглед дека е тешко да се определи кои поединечни акти или пропуштања
подразбираат признавање на новата држава, се користи критериумот за намерата, односно дали
државата која воспоставила однос или преземала дејство во однос на новата држава тоа го
направила со намера за премолчано признавање. На пример, арапските земји кои не го
признаваат Израел, кога таа држава пристапува кон мултилатерални договори во кои и тие се
договорни страни, даваат изјава дека заедничкото учество во тој договор не претставува нивно
премолчано признавање на Тел Авив.
(г) Признавањето може да биде дадено индивидуално, коешто по правило се случува
на релација меѓу постојната и новата држава (со едностран акт, дипломатска нота).
Признавањето може да биде и колективно, обично на меѓународни конгреси и конференции.
На пример, на Берлинскиот конгрес во 1878 година за независни држави беа признати
Романија, Србија и Црна Гора.
Посебен вид колективно признавање претставува приемот во меѓународни
организации, меѓу двете светски војни во Друштвото на народите, а по Втората светска војна
во ООН. Треба да се има предвид дека приемот на државата во ООН не значи и нејзино
дипломатско признавање. Повелбата на ОН не зборува за признавање туку, во нејзиниот член
4, за прием на државите во членство на ОН. Од тоа не може да произлезе обврска за земјите членки, по приемот на новата држава, истата целосно правно да ја признаат преку
воспоставување на билатерални дипломатски односи. Всушност, приемот на новата држава во
членство на ООН претставува нејзино премолчано признавање од страна на Организацијата.
Со приемот во ООН државата станува членка на мултилатерален договор кој наметнува повеќе
Имено, на 10 април 1971 година американските пингпонгари, придружувани од журналисти, беа првата
американска спортска делегација во посета на НР Кина по Кинеската револуција о д 1949 година. Два
месеци по историската посета на Никсон на НР Кина, кинескио т премиер Чуанг Це Тунг (Zhuang
Zedong), на чело на кинеската пингпонгарска делегација, ги посети САД, од 12-30 април 1972 година.
205
На пример, Спогодбата меѓу Владата на Португалија и Ослободителното движење на Ангола од 15
јануари 1975 година.
206
Види во: Ian Bro wnlie, Principles of Public International Law, 6th edn, Oxford, 2003, p.94.
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заемни права и обврски и признавање на определени стандарди, со што се создаваат услови за
нејзино целосно прифаќање и од секоја одделна членка на Организацијата, но сепак, не се
создаваат обврски за тоа. Би било логично државите - членки на меѓународната организација
да ја признаваат новата држава и вон Организацијата. Сепак, може да се заклучи дека приемот
на новата држава во ООН претставува нејзино премолчано признавање од страна на секоја
држава која се изјаснила за нејзиниот прием, а дека самиот прием на новата држава во ООН не
значи и нејзино признавање од оние држави кои се изјасниле против приемот во членство.
3. Признавање на државите и владите
(а) За да биде признаена, државата треба да ги поседува атрибутите на државноста:
територија, население и стабилна ефективна власт која има капацитет да влезе во меѓународни
односи и да обезбеди извршување на меѓународните обврски. Практиката на државите
покажува дека има различни причини и мотиви за давањето признавање, чиј заеднички
именител претставува државниот интерес. Американското повеќегодишно непризнавање на НР
Кина е официјално објаснето од Стејт Департментот со ставот дека „дипломатското
признавање е прашање кое треба да биде определено само на начин што го налага
националниот интерес“207 . Признавањето е инструментализирано и се засновува, пред сè на
очекуваните политички или економски интереси. Така, САД ја признаа Панама во 1903 година,
само три дена по нејзиното отцепување од Колумбија и прогласувањето на независност, и со
неа склучија договор за изградба на Панамскиот Канал.208 САД го признаа Израел на денот
кога Привремената влада на Израел ја прокламираше својата независност (на 15 мај 1948
година), а три дена подоцна и СССР de jure ја призна привремената влада на Израел. 209
Тенка е линијата меѓу признавањето на нова држава, особено на онаа што се појавува
како резултат на сецесија, и мешањето во внатрешните работи на друга држава преку
предвремено признавање. 210 СССР го призна Алжир и Привремената влада на Алжир веднаш
по прекинот на огнот со Франција, на 27 март 1962 година, по што Франција, во знак на
протест, го повлече францускиот амбасадор од Москва. Пет држави ја признаа Бијафра, што
Владата на Нигерија го сметаше за јасно мешање во внатрешните работи211 .
Постои сфаќање дека се работи за предвремено признавање на Хрватска од страна
на Европската заедница и нејзините земји - членки (заедно со Австрија и Швајцарија) на 15
јануари 1992 година 212 . Во тоа време, Хрватска не контролираше околу една третина од својата
територија, а исто така, според мислењето на Арбитражната комисија за Југославија искажано

207

Наведено според: Extract fro m an Address by a US Depart ment of State Spokesman, November 12, 1958.
Претхо дно, Парламенто т на Колумбија о дби да го ратификува До говорот за изградба на Канало т.
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од Колумбија. Откако се прогласи за нова држава, Панама го објави правото на САД за постојан премин
низ Каналот, добивајќи ги за возврат американското признавање и гаранции за независноста, 10
милиони до лари веднаш и по 250.000 долари секо ја наредна го дина о д САД.
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во Мислењето број 5 на 11 јануари 1992 година, не ги исполнуваше целосно условите за
признавање во делот за уставните гаранции за човековите права и правата на малцинствата213 .
За предвремено се смета и признавањето на Босна и Херцеговина од страна на
Европската заедница и нејзините земји - членки на 6 април 1992 година и од страна на САД на
7 април 1992 година, кога Владата во Сараево ефективно контролираше помалку од една
половина на територијата на земјата. Приемот на оваа земја во ООН на 22 мај 1992 година,
кога во таа Организација е примена и Хрватска, беше веќе во услови на трагични вооружени
судири што се водеа во овие две земји кои произлегоа од распаѓањето на СФР Југославија.
Непризнавањето на една држава, која инаку ги исполнува условите за признавање,
може да биде израз на политички притисок, или претставува протест против формирањето на
новата држава, или исчезнувањето на дотогашната држава.
Признавањето на државата може да биде одложено и да се случи пократко или подолго
време откако државата јасно ги исполнила сите критериуми за нејзината државност. Во таквите
случаи постојат различни објаснувања, во ситуација кога признавањето не е обврзно и
останува дискреционо право и политичка одлука на државите што го даваат.
(б) Во периодот меѓу двете светски војни, со Пактот на Друштвото на народите во 1919
година и со Бријан-Келоговиот пакт (Briand-Kellog Pact) во 1928 година беше развиен
принципот дека „стекнувањето територија или посебни предности со нелегална закана или
употреба на сила“ нема да бидат признати од другите држави. Овој принцип постигна особено
значење по јапонската инвазија врз Манџурија во 1931 година. Државниот секретар на САД,
Хенри Луис Стимсон (Henry Lewis Stimson) објави дека нелегалната инвазија не може да биде
призната бидејќи е спротивна на Бријан-Келоговиот пакт кој ја прогласува за незаконита
употребата на војна како инструмент на националната политика. Во јануари 1932 година,
Стимсон едновремено се обрати до Кина и до Јапонија, истакнувајќи дека САД нема да
признаат каква било ситуација, договор или спогодба донесени на начини спротивни на
одредбите и обврските на овој Пакт. Оваа доктрина за непризнавање на ситуација, договор или
спогодба, до кои се дошло со употреба на нелегални средства, наречена Стимсонова
доктрина, прерасна во норма на позитивното право. Инаку, во врска со „резултатот“ од
јапонската инвазија, Собранието на Друштвото на народите донесе Резолуција на 24 февруари
1933 година во која се констатира дека членовите на Организацијата нема да ја признаат
новата држава Манџурија ниту de facto ниту de jure, што претставува пример за колективно
непризнавање .
Како пример за непризнавање на нелегални фактички ситуации се истакнува
непризнавањето од страна на САД на советското анектирање на Балтичките држави (Естонија,
Летонија, Литванија) за време на Втората светска војна. Вашингтон продолжи да ја признава
независноста на овие три држави сè до распаѓањето на Советскиот Сојуз во 1989 година, кога
тие повторно беа востановени и фактички како независни држави.
По Втората светска војна, наведениот принцип е содржан во нацрт - Декларацијата за
правата и должностите на државите изготвен од Комисијата за меѓународно право, каде се
наведува дека територијата стекната спротивно на меѓународното право не треба да биде
призната од другите држави. Во Декларацијата за принципите на меѓународното право од 1970
година е содржана одредба дека ниедна територија стекната како резултат на закана или
употреба на сила нема да биде призната за легална. Има голем број примери кога Советот за
безбедност на ОН ги повикал државите да не ги признаваат ситуациите што се резултат на
нелегални акти. На пример, Советот за безбедност на ОН со резолуција од 20 ноември 1965
година ги „повикува сите држави да не ја признаат нелегалната власт (во Јужна Родезија) и да
не воспостават дипломатски или какви било други односи со неа“.
Во современата меѓународна заедница постојат некои непризнати ентитети кои бараат
да бидат признаени како држави. На пример, Република Кина (Тајван) е призната од 22 земји 213
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членки на ОН, но не е членка на оваа Организација и во согласност со Резолуцијата на
Генералното Собрание на ОН број 2758 единствен претставник на земјата е НР Кина, која ја
признаваат сите преостанати држави. Државата Палестина е призната од 130 држави - членки
на ОН и има воспоставено целосни дипломатски односи со 106 држави 214 . Независноста на
Северен Кипар е призната само од Турција. Абхазија и Јужна Осетија се признати само од
Руската Федерација и Никарагва, како и една од друга. Сите други членки на ОН ги сметаат за
делови од територијата која de jure припаѓа на Грузија.
Република Косово еднострано ја прогласи својата независност во 2008 година, која е
призната од 90 држави - членки на ОН. Останатите членки на ОН Косово го сметаат за дел на
Република Србија, која не ја призна неговата унилатерална сецесија. Иако во периодот 19992008 година ООН имаа своја мисија за Привремена администрација на Косово, оваа држава не
е членка на ООН.
(в) Признавањето на новата држава, по правило, го вклучува и признавањето на
нејзината влада,215 при што двете признавања се поклопуваат. Кога владата во една држава се
менува по уставен пат, на избори, тогаш нема потреба истата да биде посебно признавана. Но
кога во една држава има уставен дисконтинуитет, кога новата влада дошла на власт спротивно
на фундаменталните норми на меѓународното право, со државен удар, со пуч или со
револуција, тогаш е вообичаено во меѓународната практика таа да се признава (или да не се
признава).
Постојат различни критериуми за признавање на владите. Најважен критериум е дали
постои стабилизирана власт која има ефективна контрола на определена територија и дали таа
може и е подготвена да ги почитува и исполнува меѓународните обврски. Битен е и начинот на
кој новата влада дошла на власт: дали како резултат на слободно изразена волја на народот,
или со надворешен притисок или дури како последица на агресија.
Признавањето може да биде на de facto влада или администрација, или на влада која
има ефективна контрола само на дел од територијата во односната држава. Тогаш државата
која го дава признавањето обично дава образложение, зависно од случајот, дека владата, на
пример, ефективно ја контролира територијата, или дека има поддршка од населението, ги
почитува човековите права или правата на други држави, не дошла на власт со странска помош
итн.
Практиката за признавање на нови влади, во најголем број случаи, покажува постоење
на политички интереси на државата која го дава признавањето. Мотивите за (не)признавање на
новата влада, по правило, тргнуваат од прагматични бенефити за државата која го дава
признанието. Американскиот претседател Вудро Вилсон (Woodrow Wilson), по државниот удар
извршен во Мексико во 1913 година, не ја призна новата влада на генералот Хуерте, заради
насилното, недемократско доаѓање на власт. Но откако истата влада ги врати концесиите на
американските компании во Мексико, таа беше призната de jure од страна на Вашингтон216 .
До непризнавање на владата може да дојде доколку таа не е независна и не е способна
ефективно да ја контролира власта, или според мислењето на државата која не сака да ја
признае, таа не ги исполнува условите за заштита на правата на човекот или на малцинствата,
или на правото на сопственост на странците или на другите лица. На пример, Талибанската
влада во Авганистан, која постоеше од 1996-2001 година, беше признаена само од Пакистан,
Обединетите Арапски Емирати и Саудиска Арабија. Владата на воената хунта во Грција, која
по воениот удар во 1967 година беше на власт до 1974 година, не беше признаена од повеќе
држави и беше причина Европската заедница да ги замрзне преговорите за прием на Грција во
ЕЗ во тој период.
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Промената на владата не го доведува во прашање идентитетот на самата држава.
Државата нема да престане да биде субјект на меѓународното право заради паѓањето на
нејзината влада. Ако признавањето на владата го подразбира признавањето на државата,
обратното не е точно, односно признавањето на државата не го подразбира признавањето на
владата.
Иако доктрината за ефективна контрола претставува веродостоен водич при
признавањето на владите, постојат и други теории, од кои најпозната е Тобаровата доктрина.
Министерот за надворешни работи на Еквадор, Карлос Тобар (Carlos Tobar), во 1907 година
предложи да не се признаваат владите кои ќе дојдат на власт по пат на револуција или државен
удар. САД ја прифатија ваквата политика во однос на Централна Америка, кога нивниот
претседател Вудро Вилсон во 1913 година не ја призна бунтовничката влада во Мексико, како
и владите на Доминиканската Република (1913-1916 година), Костарика и Куба (1917 година).
Вашингтон ја применуваше оваа политика и во однос на Советскиот Сојуз до 1933 година, но
постепено ја напушти како решавачки критериум, прифаќајќи дека е само политичка
квалификација за признавање што го има предвид државата која го дава признавањето217 .
Сосема спротивна позиција зазема Естрадовата доктрина, која се залага за автоматско
признавање на владите во сите ситуации 218 . Генаро Естрада (Genaro Estrada), министер за
надворешни работи на Мексико, во 1930 година го изнесе ставот дека кога еднаш ја признале
државата, другите земји мораат да го прифатат секој режим што ќе дојде на власт, бидејќи тоа
е внатрешна работа на државата. За нив е прашање само дали со новата влада треба да
одржуваат дипломатски односи. Сепак, оваа доктрина не е прифатена во практиката. Таа не
помага посебно во ситуациите кога постојат две влади, 219 а исто така ја минимизира разликата
меѓу признавањето и воспоставувањето на дипломатски односи.
Признавањето на владите е декларативен акт, кој е мошне важен за владата што треба
да биде призната.
Владите можат да бидат признати de jure или de facto. Признавањето de facto
имплицира дека постои сомневање во долгорочноста на односната влада и ја изразува
позицијата „да се чека и да се види“. Признавањето de jure обично следува кога државата која
го дава признавањето прифаќа дека новата влада врши постојана и цврста ефективна контрола
и дека не е потчинета на странска држава. На пример, Британија ја призна Владата на СССР de
facto во 1921 година а de jure во 1924 година 220 . Во случаите кога се работи за граѓанска војна
со de jure и de facto признавањето се изразува разликата меѓу правниот и фактичкиот
суверенитет. На пример, за време на граѓанската војна во Шпанија во 1936-1939 година,
Британија во исто време ја признаваше de jure Републиканската влада, а de facto силите на
генералот Франко кои постепено ја преземаа контролата во земјата.
Во практиката не е голема дистинкцијата меѓу de jure и de facto признавањето, освен
што само владата призната de jure може да бара имот лоциран во државата што го дава
признавањето. Покрај тоа, кога владата е призната de facto нема основа за воспоставување на
дипломатски односи со истата.
Признавањето на владите може да биде условно и безусловно. Условите можат да
бидат од економски и од политички карактер (гарантирање на малцинските права, решавање на
некои спорови, давање царински повластици и др.). Но, значаен број теоретичари сметаат дека
условното признавање на влади не е дозволено, бидејќи е мешање во внатрешните работи на
државите. Има повеќе случаи кога при признавањето на владите се објавува заедничка
217
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декларација, или се објавуваат ноти, каде што, врз основа на реципроцитет, страните
признаваат извесни права една на друга. На пример, во 1933 година САД ја признаа Владата на
СССР како сукцесор на руската Царска влада, додека Советскиот Сојуз даде изјава за верските
слободи и заштита на економските интереси на американските државјани населени на неговата
територија.
Имаме и редок случај на обратна ситуација, кога условот го поставува владата што
треба да биде призната. Имено, НР Кина, која во 1970/1971 година беше призната од повеќе
земји, своето признавање го услови со изречна изјава на другата страна дека владата на НР
Кина ја смета за „единствена легална влада на Кина“ 221 .
Во 1977 година САД објавија дека нема веќе да даваат формални декларации за
признавање, а во иднина единствено ќе го разгледуваат прашањето дали со новиот режим ќе ги
продолжат дипломатските односи или не. Слично на тоа, во 1980 година владата на Британија
објави дека веќе нема да го разграничува признавањето на владите од она на државите 222 . Тоа
се должи, пред сè на перцепцијата дека признавањето би можело да се смета и како
одобрување, на пример, на режимите кои ги кршат човековите права. Всушност, политиката да
не се признаваат формално владите и порано фактички се практикувала во земјите како Белгија
и Франција, а на крајот на 80-тите години ја прифатија Австралија, Канада и други земји 223 .
Европската унија во 1999 година објави дека „таа не признава влади, ниту помали политички
субјекти, во согласност со најприфатената меѓународна практика“ 224 .
Сепак, оваа промена не ги решава сите проблеми, само го поместува тежиштето од
формалното признавање кон неформалните односи. Британија објави дека ќе продолжи да
одлучува за природата на односите со режимите кои дошле на власт по неуставен пат, правејќи
проценка „дали тие можат самите да вршат ефективна контрола над територијата на односната
држава и дали има изгледи да продолжат да го прават тоа“225 . И покрај оваа промена,
критериумот за односи со неуставните режими е суштински истиот како претходниот
критериум за признавање на владите.
Заклучок
Признавањето на државите е формално-правен акт кој нема директно влијание врз
постоењето на државата. Покрај правното. тоа има и политичко значење,. Според
предоминантно прифатената декларативна теорија, признавањето е дискреционо право на
државата што го дава, односно акт со кој едноставно се констатира постоењето на новата
држава. Новата држава е резултат на посебна фактичка ситуација и таа поседува капацитет на
меѓународен план од моментот кога е фактички организирана. За да биде признаена државата
треба да ги поседува атрибутите на државноста: територија, население и стабилна ефективна
власт која има капацитет да влезе во меѓународни односи и да обезбеди извршување на
меѓународните обврски. Според оваа теорија, прашањето на меѓународниот субјективитет е
независно од признавањето. Државата е правно конституирана како резултат на нејзините
посебни напори и во специфични околности и не мора да ја чека процедурата да биде призната
од другите држави.
Признавањето е појдовна основа за воспоставување на дипломатски односи со
државата која е признаена. Може државата да биде призната, но без да се воспостават
дипломатски односи, што е различен чин од признавањето. Обратното не може, што значи дека
воспоставувањето дипломатски односи подразбира признавање на таа држава. Признавањето
221

Кога НР Кина ја призна Република Македонија во 1993 година под уставното име, нашата држава
даде таква изјава. Кога во 1999 година Македонија го призна Тајван, Пекинг ги прекина дипломатските
односи со Скопје и во ООН го б локираше продо лжувањето на мандатот на УНПРЕДЕП во нашата земја.
222
Види во: C. Sy mmons, ‘United Kingdom Abolition of the Doctrine of Recognition: A Rose by Another
Name’, Public Law, 1981, p. 249.
223
Види пошироко во: Malco lm N. Shaw, International Law, Sixth edn., Cambridge, Camb ridge Un iversity
Press, 2008, p.458-459.
224
Види во: Bulletin of the European Union, 1999– 7/8, p. 60.
225
Наведено според: 408 House of Lo rds Debates , cols. 1121– 2, 28 April 1980.
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на државата може да биде de jure и de facto; условно и безусловно; изречно и премолчно
признавање. Признавањето може да биде дадено индивидуално и колективно, а приемот на
државата во ООН претставува посебен вид колективно признавање, но не значи и нејзино
дипломатско признавање.
Признавањето на новата држава, по правило, го вклучува и признавањето на
нејзината влада, при што двете признавања се поклопуваат. Промената на владата не го
доведува во прашање идентитетот на самата држава, која нема да престане да биде субјект на
меѓународното право заради паѓањето на нејзината влада. Ако признавањето на владата го
подразбира признавањето на државата, обратното не е точно, односно признавањето на
државата не го подразбира признавањето на владата. Но кога во една држава има уставен
дисконтинуитет, кога новата влада дошла на власт спротивно на фундаменталните норми на
меѓународното право, со државен удар, пуч или револуција, тогаш е вообичаено во
меѓународната практика таа да се признава (или да не се признава).
САД (од 1977 година) и Британија (од 1980 година) и други држави, како и ЕУ, објавија
дека веќе нема да го разграничуваат признавањето на владите од она на државите. Тоа се
должи, пред сè, на перцепцијата дека признавањето би можело да се смета и како одобрување
на режимите кои ги кршат човековите права. Но и покрај оваа промена, критериумот за односи
со неуставните режими е суштински истиот како претходниот критериум за признавање на
владите.
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RECOGNITION OF STATES AND GOVERNMENTS
Abstract
Recognition of states is an issue which is relevant in the period when new states are
established and enter international relations, either as a result of dissolution of states, or unification of
several states into one. The following are some of the questions raised at this point: What is the
position of the existing states? Do they recognize the new entity as a state? What are the international
law’s implications if the new state is (not) recognized? What conditions should be fulfilled by the new
state in order to exist under international law? When does its existence begin in case of nonrecognition? What forms of recognition of states are there? Can the recognition of a state be
conditional? Can the state gaining recognition impose conditions? Is the admission of the state in the
United Nations considered as a form of its recognition?
Although recognition of a new state in principle includes recognition of its government as
well, it is common in international practice that the government is separately recognized (or not) when
in a particular country it is changed contrary to fundamental norms of international law, throu gh
coups d’etat or revolution. The paper deals with analysis of theories and doctrines for recognition of
states and governments and elaborates on a number of relevant cases from international law practice.
Key word: state, government, recognition, theory.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРВИОТ СТОЛБ ОД АРХУСКАТА КОНВЕНЦИЈА –
СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ
Апстракт
Легислативата на светско и на регионално ниво во областа на заштитата на животната
средина се карактеризира со донесување на меѓународни конвенции и договори со кои се
прави обид за правно регулирање на оваа материја. Прашањата од областа на заштита на
животна средина, како исклучително значајна област која ги надминува границите на
националната држава и претставува глобален еколошки проблем, се главен предмет на интерес
на светските организации во поново време. Тоа е директно поврзано со намалувањето на
надлежностите на државите и пренесување на надлежностите на меѓународните организации и
институции, со цел решавање на проблемите на глобален план. Исто така, од големо значење
при креирањето на меѓународната легислатива и нејзината имплементација, имаат и
меѓународните односи и водењето на преговори за заштита на животната средина, како
резултат на што се јавува проблемот на финансирање на проектите и јазот помеѓу Северот и
Југот.
Заради надминување на проблемите во врска со имплементацијата на меѓународните
документи, потребно е креирање на одредени политики од страна на меѓународните
организации и институции кои ќе ја промовираат идејата за заштита на животна средина како
основно мото на глобален план. Имено, имајќи ги предвид препораките на Брунтландската
комисија, денешното човештво има и морална обврска за зачувување на природните ресурси и
за наредните поколенија.
Авторот во текстот ќе го презентира истражувањето за имплементација на Првиот
столб од Архуската конвенција и предлог - мерки за креирање на идеи и политики во врска со
подобрување на пристапот до информации од оваа област.
Клучни зборови: Архуска конвенција, имплементација, идеи, политики и др.

Вовед
Заштитата на животната средина е императив на современото општество. Во сите
правни акти и останати документи се истакнува потребата од заштита на здравата човекова
околина, заштита од контаминација на вода, почва и воздух со цел намалување или
отстранување на можноста за нарушување на човековото здравје. Иако се евидентни напорите
на законодавците и државните органи да ја регулираат оваа исклучително важна материја,
сепак се поставува прашањето на имплементација на веќе донесените меѓународни документи.
Имено потребна е проверка дали во практиката се применуваат прописите и се санкционираат
казнивите поведенија на адекватен начин.
Во таа смисла, од исклучителна важност е нивото на свеста на луѓето и нивниот однос
кон здравата човекова околина и почитување на одредбите кои придонесуваат за создавање на
неконтаминирана животна средина која нема да предизвикува негативни последици по
здравјето и животот на луѓето, но и кај останатиот животински и растителен свет226 .
Се разбира, еколошкиот проблем претставува глобален проблем кој ги зафаќа сите луѓе
на планетата Земја и сите држави на светско ниво. Значи, покрај националната легислатива
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која ја третира оваа материја, исто така и меѓународната заедница преку донесување на
конвенции, протоколи и други акти, ја регулира заштитата на животната средина. Се поставува
прашање дали е можна заштита на животната средина како на национално, така и на
меѓународно ниво во услови на глобализација и намалување на ингеренциите на националните
држави. Иако со современите глобализациски процеси суверенитетот на националните
држави се намалува и дел од ингеренциите се пренесуваат на меѓународни организации и
институции, сепак е можно и на државно и на меѓународно ниво да се реализираат
предвидените законски и други одредби за здрава човекова околина 227 .
При решавањето на глобалните еколошки проблеми на светско ниво, се јавува
проблемот со менаџирањето со заедничките ресурси, промовирањето на концептот на
одржливиот развој, надминување на состојбата на влошените односи помеѓу Северот и Југот .
Потребен е нов процес на изградување на концензус, и промена на институционалните
аранжмани. Меѓународната соработка се движи во насока на преговори помеѓу државите, како
и потпишување на регионални и билатерални договори за заштита на животната средина како
дел од меѓународното право. Регионалните преговори помеѓу голем број земји кои се соочени
со различни еколошки, економски и културни состојби, може да дадат важни решенија и
договорите за глобалната животна средина да се направат поефикасни. Но билатералните
преговори заради склучување на договори или оние кои опфаќаат помал број земји, се соочени
со слични проблеми кои се однесуваат на менаџментот со природните ресурси или одговараат
на разните видови закани по животната средина 228 .
При изготвување на договорите за глобалната животна средина потребно е да се
предвиди порастот на населението, потребата за пооправдани модели на развој, како и да се
охрабрат побогатите земји да ги запознаат повозвишените стандарди на животната средина со
цел надминување на растечкиот јаз меѓу Северот и Југот. Овие преговарања за решавање на
одделни еколошки проблеми треба да резултираат со успорување на брзината на промените во
животната средина, до темпо кое што биосферата може да го толерира. Ова е специјален
предизвик на дипломатијата на животната средина. Тоа е можно да се стори со
унапредување на процесите и преку засилување на институциите во насока на градење на
глобален консензус 229.
Треба да се земат предвид и препораките на Брунтландската комијсија (Brundtland
Commission ) 230 во насока на умерено и рационално располагање со природните ресурси,
имајќи ги предвид и наредните поколенија 231 . Во таа насока во наредниот период императив на
севкупното човештво на планетата Земја би било постапувањето согласно еколошката
етика232 .
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Види повеќе ,,Меѓународни стандарди и практики за заштита на живо тна средина“, Факултет за
безбедност- Скопје, Скопје, 2010, стр 55
228
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230
,,Човештво то е способно да го направи развојот одржлив, обезбедувајќи ги потребите на сегашните
генерации без да ги загрози можностите на идните генерации да ги задоволат своите сопствени
потреби“. (W CED,1987)
231
Уште Нико ла Тесла укажувал дека во „природата се наоѓаат обилни резерви на енергија во разни
облици који би можеле економично да се користат, доколку се смислат вистински начини. Такви извори
според него се: сончевите зраци, плимата и осеката, брановите на океаните, силата на ветерот, но
посебно се задржува на сончевите зраци како извор на енергија. Сончевите зраци кои паѓаат на
површината на Земјата претставуваат огромна количина на енергија, то лку голема што само еден мал
нејзин дел би бил доволен да ги задоволи потребите на сите луѓе “. Види повеќе Д.Марковиќ
,,Актуелност разматрања Никола Тесле о еко лошким проблемима“, часопис Теме, Ниш, 2006
232
Според Рејчел Карсон - основач на биоетиката Рејчел Карсон (1907-1964) е заслужна за раѓањето на
биоетиката како грижа за Природата и добрата живо тна средина. Има напишано книга за морските
простори и живо тни. Се загрижила зошто повеќе не се слуша веселото у тринско црцорење на птиците.
Открила дека хемиските средства против инсектите ги убиваат и птиците влијаат на породот. Напишала
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Покрај овие значајни аспекти на заштитата на животната средина таа може да се поврзе
и со безбедноста. ,,Еколошката безбедност“ се дефинира како државна заштита на луѓето од
еколошките закани и заканите кои потекнуваат од животната средина. Главен актер во
промовирањето на заштитата е државата, од причина што животната средина ќе стане
безбедносен проблем во оној момент кога државата ќе биде принудена да користи посебни
мерки за справување со еколошките притисоци. Светската комисија за животна средина и
развој, во извештајот Brundtland од 1987 година ја поврзува безбедноста со животната средина
и се истакнува дека човештвото се соочува со две големи закани, и тоа: опасностите кои
произлегуваат од евентуалната употреба на нуклеарното оружје и деградацијата на животната
средина која веќе во моментот е присутна насекаде во светот233 .
Покрај глобалните еколошки закани за безбедноста, секако треба да се спомене и
еколошкиот криминал, кој за жал во поново време станува сè поприсутен и позначаен, што се
однесува до штетните последици кои ги предизвикува 234 . За тоа сведочи и улогата на
Интерпол, како меѓународна институција која се бори со овој сериозен вид криминал, кој често
има карактеристики на организиран криминал.
Решавањето на горенаведените проблеми е можно само доколку максимално се
ангажираат субјектите кои имаат надлежност во областа на заштитата на животната средина.
Заради нивно успешно и ефикасно де јствување потребно е исполнување на одредени
предуслови поврзани со јавноста на одлуките во врска со животната средина, јавноста и
пристапот до информациите, како и транспарентноста на постапките.
Постојат голем број меѓународни документи кои ја регулираат материјата на заштита
на животната средина од различни аспекти, меѓу кои меѓународни конвенции и договори. Меѓу
нив една од позначајните конвенции, секако е Архуската конвенција.
1. Архуска конвенција
Архуската конвенција (Конвенција на Обединетите нации) 235 е конвенција за пристап
до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правата за прашањата
поврзани со животната средина 236. Конвенцијата содржи одредби за интеракцијата помеѓу
јавноста и властите во еден демократски контекст и создава нов процес за учество на јавноста
во преговорите и имплементирањето на одлуките важни за животната средина. Архуската
конвенција го регулира пристапот до информации и учество на јавноста, а ги поддржува овие
права со одредби за пристап до правдата.
Со оваа Конвенција европските земји ги регулираат трите основни прашања: правото
на физичките и правните лица да бараат информација во врска со животната средина; право на
јавноста да учествува во процесот на донесување на одлуки кои се поврзани со заштитата на

книга „Замолчана пролет“ (1962), Карсон е иницијатор на еколошката етика и на новата учена грижа за
Природата и здравјето.
233
Види повеќе кај Т.Милески ,,Еколошка безбедност,,Филозофски факултет, Скопје, 2006,стр 22
234
Според Владата на САД, еколошкио т криминал е еден од најпрофитабилните и најбрзо растечка
нова област на интернационална криминална активност, и криминалните синдикати заработуваат 22-23
билиони долари секо ја го дина од илегалното депонирање на опасен о тпад, илегална трговија на опасни
материјали и злоупотреба на ограничените природни ресурси .ADVOCACY M EM ORANDUM
,,ARGUM ENTS FOR PROSECUTORS OF EN VIRONM ENTA L CRIM ES,, INTERPOL POLLUTION
CRIM ES WORKING GROUP, Penalty pro ject, 5 June, 2007, page 2
235
Усвоена на 25 јуни 1998 год. Во данскио т драг Архус, Ратификувана во Република Македонија
(„Службен Весник на РМ“бр.40/99)
236
Според Кофи Анан ,, најамбициозниот потфат во областа на демократијата на заштита на
животна средина, досега преземени во рамките на покровителство на Обединети те нации “,.
Parlamentary Office of Science and Technology, Arhus Convention, January 2006 Nu mber 256
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животната средина и право за пристап до правдата кога двете претходни права не се
почитуваат.
Во согласност со оваа Конвенција, граѓаните имаат право на јавен пристап до
информациите за животната средина 237 и истовремено да претставуваат активни учесници во
процесот на информирање. Информирањето може да биде активно и пасивно. Покрај
информирањето, граѓаните имаат право и на учество во процесот на донесување на одлуки во
врска со заштитата на животната средина. Исто така Архуската конвенција со пристапот до
правдата ѝ овозможува на јавноста широк пристап до правдата и законска заштита. Доколку
граѓаните сакаат да поднесат тужба потребно е само да се има доволен интерес, а не мора да
има повреда/прекршок или посебен интерес238 .
Во врска со имплементацијата на Архуската конвенција, одредени европски земји
имаат позитивно искуство, како што е примерот со Велика Британија 239. Но, во земјите кои се
во транзиција и не се членки на Европска унија има поинаков пристап за информирање на
јавноста. Некои од нив формираат ,,Архус - центри,“ каде граѓаните може да се информираат
за Конвенцијата 240. Имено тие центри остваруваат комуникација помеѓу невладините
организации, јавноста и државните органи. Наместо само да даваат слободен пристап до
информации за заштита на животната средина, тие фокусот го прошируваат на подигање на
јавната свест преку прес -конференции, понуда на правен совет и слух за јавноста во врска со
легислативата.
За разлика од имплементацијата на Првиот столб од Архуската конвенција, со
имплементацијата на Вториот столб се јавуваат одредени проблеми. Овој столб им овозможува
на НВО и на граѓаните право да партиципираат во процесот на донесување на одлуки. Главна
област на дејствување во врска со Вториот столб се активностите во врска со енергијата,
индустријата, транспортот, отпадот и секторот за менаџирање со водите. Исто така вклучени се
и плановите, програмите, подготвувањето на легалните инструменти и политики во врска со
заштитата на животната средина. Но имплементацијата на овој столб предизвикува и одредени
потешкотии241.
1.1. Имплементација на Архуската конвенција во Република Македонија
Собранието на Република Македонија на 01.07.1999 година го усвои Законот за
Ратификација на Конвенцијата за пристап до информации, Учество на јавноста во
одлучувањето и Пристап до правдата за прашања поврзани со животната средина, а новиот
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Под информација за животната средина се подразбираат сите информации во писмена, визуелна,
аудио, електронска и друга форма, а во врска со состојбата на елементите на живо тната средина,
активностите или мерките, спогодбите, политиката, законодавс тво то, плановите и програмите за
заштита на животната средина, како и состојбата со здравјето и безбедноста на лу ѓето, живо тните
услови на луѓето, ку лтурните локалитети и об јекти,
http://www.rec.org.mk/Arhuska%20Konvencija/Arhuskagradjaniinformacii.pdf
238
,,Доволен интерес треба да се у твр ди во согласност со барањата на државните закони, но само ако тие
барања овозможуваат широк пристап до правдата“
http://www.rec.org.mk/Arhuska%20Konvencija/Arhuskagradjanipravda.pdf
239
,,Пријателите на Земјата“ Friends of the Earth (Fo E) позитивно го оценуваат транспонирањето на
Архуската конвенција, особено Првиот столб во Велика Британија, Leg islation Parlamentary Office of
Science and Technology, Arhus Convention, January 2006 Nu mber 256
240
Архус центарот во Ереван, Ерменија, етаб лиран во мај 2002 непосредно по ратификација на
Конвенцијата, станал модел за регионот. Parlamentary Office of Science and Technology, Arhus Convention,
January 2006 Nu mber 256
241
Надлежностите за учество на јавноста се поделени помеѓу различни правни инструменти и различни
оддели во Владите. Parlamentary Office of Science and Technology, Arhus Convention, January 2006 Nu mber
256
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Закон за животна средина во целост ги инкорпорира начелата и одредбите на Архуската
конвенција.
Целта на стратегијата е да се изврши анализа на состојбите со спроведување на
Конвенцијата во Република Македонија, да се препорачаат насоки за надминување на пречките
и проблемите кои може да се јават при нејзиното спроведување, како и да се предложи
акционен план за спроведување на утврдените насоки и решенија 242 .
Со Законот за животна средина, кој претставува рамковен закон во Република
Македонија, се создаваат услови за имплементација на одредбите од Архуската конвенција,
бидејќи Законот ги содржи одредбите кои овозможуваат квалитетно остварување на правото на
пристап до информациите, учество на јавноста во донесување на одлуките и подобар пристап
до правдата за прашања поврзани со животната средина.
Со стратегијата се предлага реализација на обуки со цел јакнење на капацитетите за
имплементација на Конвенцијата, подигање на свеста на јавноста за значењето на
Конвенцијата и сл. Се очекува голем придонес да даде и Националната стратегија за
управување со податоци во животната средина, која е усвоена 2005 година од страна на
Владата на Република Македонија 243 . Исто така еден од предусловите за успешна
имплементација е и националното законодавство, односно донесувањето на подзаконски акти
за спроведување на Архуската конвенција и на Законот за животна средина. Тоа е уредено со
донесување на одлуки, уредби и правилници со кои се уредува оваа материја 244 . Со цел
успешно имплементирање на законските и подзаконските акти донесени се и следниве
национални стратегии: Стратегија за мониторинг на животната средина, Стратегија за
управување со податоци, Стратегија за комуникација во животната средина и Стратегија за
подигање на јавната свест за животната средина.
Формиран е и ,,Македонски информативен центар за животна средина“ (МИЦЖС), кој
треба да управува со базата на податоци за состојбата на животната средина која треба да е
достапна за јавноста, како и Канцеларија за комуникација со јавноста при Министерството за
животна средина и просторно планирање.
Со Законот за животна средина се предвидува можноста да се изрекуваат парични
казни за прекршок на правни и физички лица, кои се однесуваат на необезбедување на пристап
до информациите за животна средина кои правното лице ги поседува или кои се поседуваат во
утврдениот рок и форма и др., а со Законот за облигациони односи се утврдува правото за
поднесување на еколошка тужба.
Иако постои добра усогласеност на меѓународната и националната легислатива, сепак
постојат одредени проблеми во имплементацијата на одредени конвенции и договори, меѓу кои
и на Архуската конвенција. Имено, според анализата изнесена во Стратегијата со акционен
план за имплементација на Архуската конвенција во Република Македонија, проблемите кои се
јавуваат во оваа област се: преклопување на дел од надлежностите; непостоење на сеопфатна
мониторинг програма и единствена методологија; неспроведување, односно неефикасност на
бројните инспекциски служби и др.245 .
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Стратегија со акционен план за имплементација на Ар хуската Конвенција во Република Македонија,
стр 10
243
Стратeгија со акционен план за имплементација на А рхуската конвенција во Република Македонија,
стр 18
244
Така на пример, донесен е Правилник за начино т и постапката на обезбедување пристап до
информациите во врска со животната средина ,,Службен весник на РМ ,, бр. 93 о д 26.07.2007
245
Стратегија со акционен план за имплементација на Ар хуската конвенција во Република
Македонија,стр 42
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Со цел анализа на начинот на имплементација на Архуската конвенција реализирано е
истражување во врска со пристапот до информации од областа на животната средина 246 .
Истражувањето е реализирано преку поднесување на барања за пристап до информациите во
областа на животна средина. Барањата се доставени до одредени надлежни институции со цел
проверка на постапката за добивање на одговор во врска со барањата за информации за
животна средина. При истражувањето поднесени биле 40 барања, од кои е добиен одговор во
15 случаи.
Институции до кои биле поднесени барања се: Министерство за внатрешни работи; државен
инспекторат при Министерство за заштита на животна средина и просторно планирање;
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; општина Илинден; општина
Кочани; општина Кисела Вода; општина Велес; општина Прилеп и др. При поднесувањето на
барањето била запазена предвидената процедура и користен официјален документ/образец за
пристап до информации за животна средина, кои се поднесувале по електронска пошта.
Графикон 1: поднесени барања и добиени одговори
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барања и добиени одговори
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Одговорите кои се добивани од различни институции беа доставувани на различни
начини: по електронски пат, на домашна адреса и сл. Одредени одговори се потпишани од
лицата надлежни за комуникација со јавноста, но во одредени случаи се потпишувани и од
страна на највисоките раководни органи-министри247.

246

Истражувањето е реализирано со студентите на Факу лтето т за безбедност - Скопје, во рамките на
активностите по предмето т ,,Еко лошка криминалистика“, во текот на месец септември, 2011 година
247
Одговорите се давани о д страна на: надлежни инспектори; раководители на Одделение за животна
средина при о дредени општини; овластено службено лице; а за информациите о д Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство одговорите ги изготвува правнико т, а ги по тпишува
министерот
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Барањата биле од најразличен карактер, како на пример: количина на штетни материи
испуштени од рафинерија; број на поднесени прекршочни пријави за прекршоци од Законот за
јавна чистота; мерења за штетни емисии и опасни материи; издадени еколошки дозволи;
изградба на канализациска инфраструктура; здравствена исправност на вода за пиење; работа
на депонии; бесправна сеча на дрва/шуми и др. Во одредени случаи, кога институциите не се
директно надлежни за поднесените барања, истите ги препраќале кај надлежните органи и за
тоа ги известуваа побарувачите на информациите.
Графикон 2: поднесени барања, добиени одговори и одговори за препраќање на барања до
други институции

За информации во врска со исправноста на водата за пиење, на побарувачот му е
доставен и извештај од Заводот за здравствена заштита со конкретни резултати од
испитувањата.
Врз основа на анализата на резултатите од истражувањето може да се заклучи
следното:
- не се имплементира во целост пристапот до информации за животната средина;
-одредени институции имаат одредено лица за комуникации со јавноста;
-одредени институции воопшто не одговориле на барањата.
Истражувањето за пристапот до информации за заштита на животна средина, укажува
дека постојат сериозни проблеми во имплементацијата на Архуската конвенција во Република
Македонија. Имено, иако националното законодавство ги има преземено сите потребни мерки
за имплементација на одредбите од Конвенцијата и изработено се законски и подзаконски
акти, она што недостасува е нивна имплементација. Во согласност со актите, постојат
одредени лица кои се задолжени за контакт со граѓаните во врска со доставување на
информации, но во поголем број случаи изостанува бараниот одговор, односно институцијата
воопшто не му одговара на побарувачот на информации. Причина за ваквото постапување
може да биде несовесното постапување на надлежните лица или пак, недоволната свест за
значењето на постапката за пристап до информации. Од друга страна пак, оние институции,
односно лица кои доставиле одговор до побарувачот на информации, постапиле
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професионално и навремено ги известиле побарувачите. При тоа, речиси сите одговори биле
поткрепени со соодветно објаснување, како и со одредени резултати кои биле доставени во
прилог 248 .
2. Предлог - мерки за подобрување на имплементацијата на Архуската конвенција
Имплементацијата на Архуската конвенција не е на задоволително ниво. По
донесувањето на Конвенцијата и законските и подзаконските акти на национално ниво на
државите, потребно е натамошно следење на активностите, бидејќи тоа не е завршен процес,
туку процес кој треба да продолжи и во иднина 249 . Констатирани се одредени слабости250 , кои
во наредниот период треба да се надминат.
Во креирањето на политики за адекватна имплеметација на Архуската конвенција треба
да се земат предвид следниве предлози и мерки:
-запознавање на јавноста со Архуската конвенција и правата на граѓаните за пристап до
информации и учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правдата251;
-определување на информативни пунктови или центри за информирање;
-јакнење на капацитетите на институциите кои се задолжени за имплементација на
Конвенцијата;252
-проактивно дејствување253;
-обука на владини и невладини претставници;
-зајакнување на дејствувањето на невладините организации, кои можат да дадат голем
придонес за мониторинг на имплементацијата на Конвенцијата, како и за подигање на свеста за
важноста на вредностите кои ги предвидува оваа конвенција 254 ;
-преземање и на други мерки во насока на подобрување на имплементацијата на
Конвенцијата.
Владите на државите - потписнички на Архуската конвенција би требало да ги земат
предвид гореспоменатите препораки, со цел креирање на политики со кои во нареден период
ќе се подобри имплементацијата на Конвенцијата.
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Резултатите се однесуваат на конкретни податоци и тоа: резултати од мониторинг - станиците за
квалитет на амбиенталниот возду х; број на барања за покренување на прекршочна постапка според
Законот за јавна чисто та; резултати од мерења на емисија на штетни и опасни материи од Топлана;
издадени Б- интегрирани еколошки дозво ли; број на регистрирани случаи на нелегално сечење на
дрва/шуми; резултати о д испитување за здравствената исправност на во дата за пиење и др.
249
,,Ар хускиот процес“ не е статичен и нема да заврши со одобрување и влегување во сила на одредени
предлози THE AARHUS CONVENTION A ND ITS IMPLEM ENTATION IN THE EUROREAN
COMMUNITY, Kremlis, Georges -Stavros, SEVENTH INTERNATIONA L CONFERENCE ON
ENVIRONM ENTA L COM PLIA NCE AND ENFORCEM ENT
250
Недостаток на препознатливи и достапни советодавни центри за најпого дените заедници,
ограничувања на невладините организации пред судовите во некои земји - членки, ризик о д високи
судски трошоци и недостаток на јавно финансирање за случаи од животна средина , а кои се од јавен
интерес, ниско ниво на стручност на судии во случаите за заштита на животна средина и др,
Parlamentary Office of Science and Technology, Arhus Convention, January 2006 Nu mber 256
251
Правилник за начино т и постапката на обезбедување пристап до информациите во врска со животната
средина ,,Службен весник на РМ“ бр. 93 о д 26.07.2007
252
Стратегија со Акционен план за имплементација на Ар хуската конвенција во Репуб лика Македонија,
стр 16
253
Да се биде проактивен по дразбира, на пример, информациите за животна средина да се достапни во
електронска форма и да се обезбедни помош за нивна употреба, Parlamentary Office of Science and
Technology, Arhus Convention, January 2006 Nu mber 256
254
Parlamentary Office of Science and Technology, Arhus Convention, January 2006 Nu mber 256
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Заклучок
Сите горенаведени слабости веќе се констатирани во практиката во Република
Македонија, што се однесува до имплементацијата на законските прописи во делот на заштита
на животна средина. Така на пример, определувањето на енормните високи суми за
претставниците на невладиниот сектор во Велес за тужбата од сопственикот на компанијата
која предлага рестартирање на Топилницата, е само уште еден доказ дека постојат одредени
проблеми во делот на примената на Архуската конвенција во нашата земја 255.
Затоа, во наредниот период треба да се преземат мерки и активности за подигање на
јавната свест на населението за придобивките од примената на Архуската конвенција, јакнење
на капацитетите на надлежните органи и институции, обуки во делот на јавните обвинители и
судии и друго.
Исто така од страна на надлежните министерства треба да се преземат мерки за
имплементација на наведените стратегии за имплементација на одделните конвенции кои ја
третираат материјата на заштита на животна средина, меѓу кои и Архуската конвенција. Само
на тој начин ќе може да обезбедиме правилен и чесен пристап за заштита на животната
средина во сегашноста и грижа за наредните поколенија.
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IMPLEMENTATION OF THE FIRST PILLAR OF THE AARHUS
CONVENTION-SITUATIONS AND CHALLENGES
Abstract
Implementation of the Aarhus Convention- situations and challenges
Legislation on global and regional level in the field of environmental protection, characterized
by the adoption of international conventions and agreements that attempts to legally regulate this
matter. As an extremely important area, which exceeds the boundaries of nation-state and it’s a
global environmental problem, issues of environmental protection is a major concern to international
organizations. It is directly linked to reducing the jurisdiction of the States and transfer of
competences to international organizations and institutions in order to solve the problems of global
plan. Great importance in creating international legislation and its implementation, have international
relations and conduct of negotiations on environmental protection, as a result of which the problem of
financing projects and the gap between North and South.
In order to overcome the problems regarding the implementation of international
documents, requires the creation of certain policies by international organizations and institutions that
will promote the idea of environmental protection as a basic motto of the global world.
Taking into account the recommendations of Brundtland Commission today humanity has a
moral obligation to preserve natural resources for future generations.
The author in the text will present research on the implementation of the Aarhus Convention
and will propose measures for the creation of ideas and policies on improving access to information
from the field. The research is done with the students from Faculty of security which accessed to the
information in environmental matters.
Key words: Aarhus Convention, implementation, ideas, policies etc.
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ЕПИСТЕМОЛОШКИОТ СТРУКТУРАЛИЗАМ НА НОРМАТИВНАТА И НА
ТРАНСФОРМАТИВНАТА МОЌ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО
МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ
Апстракт
Во предметниот трудот се прави анализа на суштествените елементи на нормативната и
трансформативна моќ на Европската унија и нивните фундаментални специфики.
Истражувањето на овие концепти на надворешно – политичка моќ, е директно инспирирано од
нивната значајност и заемна интерферентност, како и нивната апликативност врз постојниот
светоглед на ЕУ во меѓународните односи на XXI век. Исто така, овие два концепти, имаат
различна генеричка црта но идентичен дискурс, кој вреди да биде декомпониран со цел да се
спознае нивната суштина, нивното постоење и легитимација. Главната истражувачка интенција
на трудот, се состои во дефинирањето на епистемолошкиот структурализам на предметните
концепти, и тоа низ призма на надворешно - политичките, безбедносните и одбранбени
консеквенции на ЕУ како таква.
Клучни зборови: епистемолошки структурализам, нормативна и трансформативна
моќ, ЕУ, безбедносни и одбранбени консеквенции.
ДИСКУРСОТ НА НОРМАТИВНАТА МОЌ
Концептот на нормативната моќ, како предмет на истражување во конкретниот труд,
генерички произлегува од либералната конструкција на нормите, односно критичката
конструкција на нормите и хегемонистичката конструкција на нормите (според Антонио
Грамши). Имено, овој концепт тргнува од позицијата на нормите како фундаменти на
надворешно – политичката моќ на Унијата, рационализирана и операционализирана како
своевиден капацитет за дејствување и наметнување на нејзиното влијание врз другите
меѓународни субјекти. 256 Или како што теоретичарот Чарлс Грант ја дефинира надворешно –
политичката моќ на Унијата:
„Европската моќ претставува способност на Европската унија и нејзините држави –
членки, да влијаат врз светот кој што ги опкружува во еден посакуван за нив правец. Во



ПРЕГЛЕДЕН НАУЧЕН ТРУД
Капацитетот и способноста за влијание во теоријата на меѓународните односи (исто така и во
политиката воопшто), се третира како состојба која подразбира постоење на најмалку два
фундаментални и детерминирачки елементи. Станува збор за притисок (coerciveness) или принуда и
персуазија (persuasion), односно убедување. Но, интернализирајќи ја манифестната конструкција и
конституција на Унијата, може да заклучиме дека нејзинио т капацитет и способност за влијание е повеќе
поврзан со вториот детерминирачки елемент на надворешно – политичката моќ, односно капацитето т и
способноста за убедување (персуазија), ко ј на Унијата ѝ припаѓа, тргнувајќи од нејзината природа на
цивилна сила (како што за тоа зборува и авторот на овој концепт Франсоа Душен). Наспроти тоа, исто
така може да се констатира и нејзината исклучителна „немоќ“во поглед на артикулацијата на
инструменти и средства за принуда, секако сфатени во реалнополитичка смисла на воено – политички
ресурси, се типични за нациите – држави, како егземплари на модернизмот во социо – политичките и
економски збиднувања.
256
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пракса, тоа би значело охрабрување на луѓето во другите делови од светот, да прифатат
политички и економски систем, компатибилен за нив“ 257 .
Наспроти тоа, нормативната моќ се фундира врз чувството за ненанесување на
штета, или максимална редукција на евентуалната штета, а како последица на
дејствувањето на нормирани и нормативни активности. Поради тоа, оваа концептуализација се
стреми кон стандардизирање на очекувањето за не - девијација, сфатено како незлоупотреба
или воздржување од (зло)употреба на активностите за нанесување на штета, наместо нејзино
постоење како своевиден морален императив. Во таа смисла, нормативната моќ се третира и
како регулаторна, стандардизирачка моќ. Додека нормите / нормативното / нормираното, се
категории кои стануваат блиски со она што се нарекува моќ со сите нејзини атрибути, бидејќи
само големите сили поседуваат соодветна моќ за детерминација и моделирање на она што се
нарекува „нормално“, и тоа преку нормирање на поведението на субјектите во
меѓународните односи. Како нормално во овој контекст, треба да се сфати состојбата на
редовно, постојно или вообичаено однесување на меѓународните субјекти во меѓународните
односи. Следствено на тоа, сите меѓународни субјекти (посебно големите сили) поседуваат
„нормативна моќ“ сфатена in strictu sensu, и на таков начин, сите тие учествуваат во
креирањето, моделирањето и организирањето на нормите (правилата за однесување) во
меѓународните односи. Покрај Унијата, тоа се однесува и на другите меѓународни субјекти,
како: САД, Русија, Кина, Индија, Јапонија, Бразил и Јужна Африка, посебно во оние делови од
светот, каде тие полагаат свој интерес.
Ситуациски гледано, се појавува проблем за дефинирање на интересот на Унијата во
тој севкупен конгломерат од волја за (над)моќ и интерес, што дотолку повеќе го компл ицира
евентуалното дефинирање на нејзините интереси и желби за свое етаблирање во светот како
голема сила (се мисли на воена или политичка, бидејќи Унијата од економски аспект,
несомнено претставува економско - трговски гигант). Во таа насока, се поставува и прашањето,
дали Унијата надвор од економско - трговската сфера е подготвена, знае, умее или поседува
капацитет да „тргува“ со своите вредности, и на таков начин да го профилира и својот
интерес, кој наспроти воспоставениот raisone d’etat, би можеле да го дефинираме како raison
de valeur или вредносен интерeс. Односно интерес, кој директно резултира од
позиционираноста на Унијата како нормативна моќ (со трансформативни ефекти) и стремеж за
создавање на една идеална организација (која нема да наликува на традиционалната нација држава), високо позиционирана на пиедесталот на идеалниот меѓународен поредок, во кој сите
субјекти ќе бидат рамноправни, одговорни и совесни, и на таков начин заеднички ќе
партиципираат во креирањето на глобалниот мир, стабилност и просперитет. Оттука
произлегува и етичката димензија на надворешно – политичката моќ на Унијата во целина,
базирана врз нејзиниот нормативен, конститутивен дискурс и вградената идеолошка рамка,
која (барем досега) го детерминира нејзиниот светоглед, како универзален и сеопфатен
аксиолошки систем. Додека вредностите (како елементи на тој аксиолошки систем) ја
репрезентираат концептуалната призма (или идеолошка рамка), преку која интересите на
Унијата се конструираат, интерпретираат и артикулираат. Во таа насока, креаторот на
Концептот за „нормативна моќ“ Јан Манерс, европската нормативност во рамки на
меѓународните односи, ја третира како серија од нормативни принципи, кои се генерално
прифатени во системот на ООН, со цел истите да бидат универзално аплицирани258 . Тој тука
ги наведува вредностите на Унијата, конципирани како базични нормативни принципи, кои се
конституирани и промовирани од нејзина страна, и тоа: одржливиот мир259 , слободата,
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Charles Grant with a response by Robert Cooper, Is Europe doomed to fail as a power? Centre for European
reform (CER) July 2009, стр. 2.
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Ian Manners, The normative ethics of the EU, Blackwell Publishing Ltd / The Royal Institute of International
affairs, 2008, стр. 46.
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Терминот од ржлив мир ја истакнува позицијата на ЕУ во однос на целите, наместо на симптомите на
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демократијата, човековите права, владеењето на правото, социјалната правда и доброто
глобално владеење. Врз основа на тоа, со сигурност може да се заклучи дека
концептуализацијата на ЕУ како нормативна моќ, се врзува за моќта на нормите како
легитимација на нејзините активности во глобални рамки.
Овој концепт на моќта имплицира на легитимациската база на европската
надворешно – политичка, безбедносна и евентуално, одбранбена активност. Понатаму,
теоретичарот Јан Манерс вели дека со своето дејствување Унијата настојува да ги охрабри
институциите и луѓето, а преку прифаќањето на нејзините вредности (како преференцијални)
со цел интензивирање и раширување на меѓународното право и регионалните организации,
мултилатералната соработка и доброто глобално владеење, притоа легитимирани со
Повелбата на ООН (како етички и аксиолошки извор и репер на Унијата). Инаку, за
теоретичарот Јан Манерс е посебно значајно дифузирањето на нормите на ЕУ, односно
културната дифузија демонстрирана преку егзистенцијата на Унијата како таква, бидејќи:
“не е битно што [ЕУ] прави или зборува, туку најважно е што таа претставува”,260 со што
повторно се реанимира онтолошката егземпларност на ЕУ, како специфичен меѓународен
субјект со засебен нормативен идентитет кој продуцира трансформативни ефекти.
ТРАНСФОРМАТИВНА МОЌ ИЛИ ТРАНСФОРМАТИВЕН ЕФЕКТ
Веднаш да кажеме дека Унијата преку нормативната профилација на својата
надворешно – политичка моќ, дефинитивно егзистира како мисионерска „заедница од норми“.
Или како што за тоа ќе рече и првиот претседател на Европската комисија, Валтер Холштајн:
„Заедницата е правна творба фундирана врз меѓународни договори (...) [Таа] не поседува
директни средства за наметнување на својот авторитет, ниту пак поседува војска или пак
полициска сила [за да може тоа да го направи]. Туку поседува само една мала административна
машинерија, која во голема мера се потпира на државите – членки“261 .
Врз основа на таквата нормативна формулација на Унијата (тогаш ЕЕЗ), преку
имплементацијата на своите регулативи, правни стипулации и политички сигнали, нè упатува
за неа да размислуваме како за нормативен „хегемон“ или како за трансформатор на
меѓународното поведение, или моќ која не принудува, туку моќ која менува. Од овој аспект,
таа се третира како трансформативна моќ, која преку моќта на нормите, соработката и
превентивниот ангажман (инаку принцип на Европската безбедносна стратегија),
придонесува кон глобалното пацифизирање на светот, а со тоа и конституирањето на ЕУ во
една нова неагресорска, неокупаторскa, и регулаторна империја. Што значи, Унијата како
нормативна моќ себеси се артикулира преку тенденцијата за употреба на невоени,
стандардизирачки и регулаторни средства, со намера да не принудува, туку да трансформира.
За разлика од унилатералистичката доктрина на Џорџ В. Буш, рационализирана преку
доктрината на „превентивната војна“ (preemptive war), Унијата преку својата безбедносна
Reconsidered, CIDEL Workshop. Oslo 22-23 October 2004. Fro m civilian to military power: the European
Union at a crossroads? стр. 19. Од ржливиот мир (на линија со Арент, Донхоф и Душен) се раководи од
потребата за изградба на еден вроден капацитет за разрешување на внатрешните тензии, пред тие да
прераснат во насилни и деструктивни конфли кти. Станува збор за еден вид превентив на пацификација,
односно работење во функција на консолидација на мирот и негово конзервирање во однос на
евентуалните или по тенцијални дестабилизации, агресии или насилства. Како примери за аплицирање на
одржливиот мир, или пак, негово ефектуирање во практика, се наведува успехот на европскиот кризен
менаџмент во Македонија и во Босна и Херцеговина. Но исто така, се потенцира и неговото значење
како концепт, кој претставува главна цел на Унијата во поглед на имплементирањето на политики за
превенција од кризи. Таквата формулација на мирот, меѓудруго то е содржана и во Заеднич ките позиции
и ставови на Претседателство то на Унијата за Авганистан, Колумбија и Африка. Ваквата формулација
на мирот од страна на Унијата, придонесе истио т то ј концепт да стане дел од извештајот на генералниот
секретар на ООН од јуни 2002 година за „Превенцијата на вооружени судири“, каде што се посочи дека
ООН треба да се придвижи од една култура на реакција, во култура на превенција.
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стратегија, насловена како: „A secure Europe in a better worl“” (2003), ја промовираше и својата
надворешно – политичка и безбедносна доктрина (дистинктивна во однос на САД), типизирана
како „превентивен ангажман“ (preemptive engagement). На таков начин, ЕУ ја демаркираше и
својата надворешно – политичка профилација, како политичко – правен организам подготвен
да ја сподели одговорноста за глобалното владеење и унапредувањето на мирот во светот,
преку хуманитарна помош и поддршка, полициски операции и јакнење на владеењето на
правото и економската поддршка262 . Во таа смисла, теоретичарот Марк Леонард ќе рече:
„Европа го поседува она што се нарекува ’трансформативна моќ’ или моќ за промена на
државите однатре. Најпрво, ЕУ не е ниту супердржава ниту пак, империја, туку таа
претставува еден вид децентрализиран клуб. Исто така, таа го создаде најголемиот единствен
пазар во светот и се наоѓа во состојба да им понуди трговија и помош на другите држави
(...)”263 .
Аналогно на тоа, може да се констатира постоење на специфична моќ на Унијата,
блиска со дефиницијата на теоретичарот Џозеф Нај за меката моќ (soft power). Имено, преку
практикувањето на меката моќ или афирмативната условеност и атракцијата, ЕУ не само што
може, туку и ја проектира својата надворешно – политичка моќ, идеолошки гледано, како
магнет за привлекување (атракција) на меѓународните субјекти кон европскиот начин на
живот. Односно, Унијата ја проектира својата моќ не преку силата, принудата или пак, преку
заканата со агресија, туку преку заканата за исклучување на државите од неа. Токму таквата
правна / нормативна моќ, овозможува да се трансформираат не само режимите или
политичките системи во другите држави, туку и целите нивни општества. Како примери за тоа,
се наведуваат државите како Турција и оние од Балканот, кои прифаќајќи ги регулативите и
директивите (нормите) на Унијата, го трансформираат својот начин на живеење, подведен под
нејзините строги критериуми за членство (Копенхагенските критериуми претставуваат
парадигматичен пример за тоа).
Во оваа насока, круцијално е да се спомене и наративноста на нормите на ЕУ, бидејќи
наративните норми ја „раскажуваат приказната“ за легитимирање на Унијата во глобално политичка смисла. Овие норми, сфатени како легитимизатори на глобалната позиција и
профил на Унијата (во однос на другите), се фокусираат врз конструкцијата на разликите, кои
треба да овозможат практикување на воени активности, притоа портретирајќи ги другите како
„закана“ или „зло“, налик на она што администрацијата на поранешниот претседател на САД
Џорџ В. Буш (посебно) го правеше, кога ги нарече Иран, Ирак и Северна Кореја, припадници
на „оската на злото“, која тие (САД) ќе мора да ја срушат. Или кога американскиот дипломат
Џон Р. Болтон, ги смести Куба, Либија и Сирија во „идната оска на злото“, а Кондолиза Рајс,
државите како Зимбабве, Белорусија и Мијанмар, ги оквалификува како „истурени позиции на
тиранијата“. Според тоа, за Унијата може да се заклучи дека таквата наративност (на релација
„пријатели – непријатели“), е депласирана и не кореспондира со нејзиниот глобално –
262
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политички диксурс, светоглед и активност, тргнувајќи од нејзината нормативно – аксиолошка
„заклетва“ за почитување и афирмација на погореспоменатите вредности. Имено, ЕУ го
прифаќа и афирмира пријателството и соработката со другите меѓународни субјекти,
светската правда и секако, остварувањето на одржливиот мир во светот, наспроти
конфликтите, политичките или воените судири.
Понатаму, трансформативната моќ, според нејзиниот креатор Марк Леонард, ја
прикажува Унијата повеќе низ една призма на идеализираност и оптимизам, функционално
прилепена кон принципот ceteris paribus (како принцип, кој подразбира сите нешта да останат
непроменети, и на таков начин, да се овозможи практикување на моќта од страна на Унијата).
Но, доколку овој концепт се соочи со воена агресија врз Унијата, или пак врз некоја држава од
нејзиното соседство, прашање е дали таа ќе биде способна да ја трансформира суштината на
таа агресивна сила (?), која ќе настојува длабоко да пенетрира во нејзиното непосредно
соседство или пак, на нејзината територија (каде акцентот на одбраната е ставен врз
одбранбените капацитети на државите - членки). Или како што стои во Лисабонскиот договор:
„Доколку некоја држава – членка е жртва на вооружена агресија на нејзина територија, тогаш
другите држави – членки имаат обврска неа да ѝ дадат помош и поддршка со сите
расположливи средства“264 . Во такви услови, трансформативната моќ, дефинитиво, се
депласира, бидејќи таа подразбира пасивност, која побарува добра волја кај другата страна. А,
во услови на воена агресија, таа добра волја ќе остане само пуста желба, која несомнено ќе
води кон депривација и деградација на доминантно економското и правно ткиво на Унијата. Од
тие причини, постои и дилемата кај Унијата, за нејзиното евентуално автономизација во однос
на воениот чадор на САД, и НАТО пактот, и создавање на свои автономни, европски
вооружени сили, со ранг на високо - специјализирана и технолошки напредна армија. Во таа
насока, создавањето на европски вооружени сили, адаптирани да дејствуваат агресивно во
даден момент со цел отстранување на заканата, претставува еден тежок процес на „натегање“,
најпрво во рамки на самата Унија, а потоа и во рамки на трансатлантското партнерство.
Тргнувајќи од тоа, само простото фаворизирање на трансформативната моќ на Унијата би било
нереално, а со тоа и погубно, дококу истото биде соочено со една реална закана по
опстојувањето на Унијата, што би можело да произведе и други несакани последици од
пошироки размери, повторно соочувајќи го светот со (хипер)тензија, која би можела да изроди
деструктивни, наместо афирмативно - трансформативни ефекти. Според тоа, овој концепт
подобро би бил сфатен, доколку се третира само како ефект на мирновременското и
нормативно дејствување на ЕУ во меѓународните односи, во услови на кооперативност меѓу
страните и добра волја за интерна трансформација, а преку доброволна интернализација на
нејзиниот нормативно – аксиолошки корпус, од страна на другите меѓународни субјекти.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на спроведената анализа на нормативната и трансформативна моќ на ЕУ и
нивните структурални белези, најпрво можеме да констатираме дека станува збор за
специфичен комплот од нормативни, аксиолошки и идеолошки конструкции втемелени во
нејзиниот светоглед. Тоа се конструкции, артикулирани преку нејзината атрактивна моќ , како
категорија на меката моќ, која ја отфрла употребата на сила при сопственото реализирање.
Исто така, се констатира и егземпларноста на Унијата, преку која таа ненаметливо го
„наметнува“ својот модел на функционирање врз другите меѓународни субјекти.
Епистемолошки гледано, структурата на истражуваните категории на моќ е составена
од корпусот на нормите сфатени како право и нормите сфатени како вредносни ориентири, врз
основа на кои се темели нормативната моќ на ЕУ, како своевидна база за нејзино надворешно –
политичко дејствување, нормирано и нормативно определено од нејзиното постоење како
заедница од норми и вредности. Додека, трансформативната моќ тргнувајќи од нејзиниот
опсег, во трудот ја третираме како ефект на нормативната моќ на ЕУ, тргнувајќи од нејзината
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телеолошка природа, која секогаш е насочена кон иднината, со цел предизвикување на
ненасилна трансформација на меѓународните субјекти (државите и нивните општест ва) од
внатре, без постоење на притисок сфатен во традиционална смисла. Тргнувајќи од тоа, конечно
може да се потврди и епистемолошкиот структурализам на анализираните сегменти на моќ, кој
во себе вклучува постоење на легитимациска база (нормативна моќ) која имплицира на
нормативно – аксиолошкиот корпус на ЕУ и цели (трансформативна моќ) кои имплицираат на
нејзината ненаметлива интенција за промена на светот однатре и негово моделирање во
согласност со нејзиниот светоглед и начин на функционирање. Или, како што за тоа ќе рече и
теоретичарот Марк Леонард: „Ние ќе сведочиме за создавањето на ‘новиот европски век’. Но
не поради тоа што Европа ќе го води светот како империја, туку затоа што европскиот модел
на работа ќе прерасне во светски“265 . Според тоа, дојдено е времето кога Унијата мора
сериозно да преземе чекори за сопствено профилирање во политичка унија, способна да се
справи со предизвиците на XXI век, како на внатрешен така и на надворешен план бидејќи,
само на таков начин, таа ќе прерасне во релевантен фактор на современите меѓународни
односи. Во спротивно, таа ќе стане заложник на националниот еготизам на државите – членки
и монета за поткусурување во рацете на новите големи сили кои се на повидок.
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THE EPISTEMOLOGICAL STRUCTURALISM OF THE NORMATIVE
AND TRANSFORMATIVE POWER OF THE EU IN THE
INTERNATIONAL RELATIONS
Abstract
This paper analyzes the essential elements of the normative and transformative power of the
European Union and their fundamental specifics. The research of these power concepts is directly
inspired by their significance and mutual interference and also by their applicability to the existing
worldview of the European Union in the XXI century international relations. Likewise, these two
concepts have different generic feature but identical discourse, which is worth to be decomposed in
order to discern their essence, their existence and legitimacy. The main research intention of this
paper, aims to define the epistemological structuralism of the previous mentioned concepts, and thus
through the prism of the international relations, security and defense consequences of the ЕU as such.
Key words: epistemological structuralism, normative and transformative power, EU, security
and defense consequences.

126

ПОЛИЦИСКИ НАУКИ

127

Проф. д-р Фросина Т. Ременски
Факултет за безбедност-Скопје

УДК:316.723-021.463:[351.74:323.15

ОДНОСИТЕ ПОМЕЃУ ПОЛИЦИЈАТА И МАЛЦИНСКИТЕ (ЕТНИЧКИ)
ЗАЕДНИЦИ ВО МУЛТИЕТНИЧКИ ОПШТЕСТВА – ПРЕДИЗВИЦИ И
ПРЕЧКИ
Апстракт
Односот помеѓу полицијата и малцинските заедници првенствено е одреден од
меѓуетничките односи во општеството. Полицијата не само што се соочува со структурни
предизвици за да им излезе во пресрет на потребите на овие малцинства - на пример:
различности во јазиците, религиите, обичаите или други културни карактеристики – но, и овие
малцински групи избегнуваат соработка со полицијата, најчесто поради недоверба, особено ако
во минатото повеќепати биле изложени на полициска злоупотреба.
Во свет во кој постојано растат етничките и културните разлики во државите и се
зголемуваат тензиите помеѓу различни групи, улогата на полицијата е суштинска за одржување
на битието на општествата. Затоа полицајците мора да се однесуваат со неоспорна правичност
кон сите групи. Покрај тоа, за да ја има довербата на целото население, полицијата мора да
биде претставник на целокупната заедницата. За да не се затегаат мнозинско-малцинските
односи (и понатаму) и за да се избегне развојот на паралелни структури во општеството со
можност за создавање на безбедносен вакуум кај малцинствата, полицијата мора цврсто и
доследно да се справува со криминалот кој произлегува од етничка омраза. Сето ова на
полицијата како организација ѝ наметнува обврска за посебен пристап во: селекцијата и
образованието на полициските кадри и нивното практично постапување во кое ќе се уважуваат
културните, верските, обичајните и религиските разлики на секоја малцинска заедница.
Целта на трудот е да ги претстави проблемите кои го отежнуваат процесот на
интеракција и соработка помеѓу полицијата и припадниците на малцинските (етнички)
заедници и предизвиците со кои во иднина треба да се соочи полицијата со промена на
пристапот во работењето кога се во прашање малцинските заедници и нивните специфики.
Клучни зборови: полиција, малцински (етнички) заедници, мултиетничко општество,
етничко профилирање.
Повеќе од четири децении во научните кругови се водат дебати поврзано со расите,
малцинствата и етничките групи и нивната поврзаност со криминалитетот266 , вработувањето


СТРУЧЕН ТРУД
Овие прашања зазедоа посебно место во научно-истражувачките зафати поради повеќе општествени,
политички и културни фактори кои влијаеа на промената на општествено то милје во земјите со
мултиетнички карактер. Последиците од терористичките напади на 11 септември 2001 година, војните
во Авганистан и Ирак, самоубиствените бомбашки напади во Лондон ју ли 2005 го дина, воените
интервенции во Либија и актуелните состо јби во Сирија, како и прошир увањето на законите за кривична
правда имаа свој удел во одредување на расниот и етничкио т криминалитет во фокусот на научната
јавност и истражувачите. Зголемувањето на национализмот насочен кон етничките групи, распадот на
СССР и СФРЈ, етничките конфликти и граѓанските војни кои се случија на нивна теритирија,
замрзнатите конфликти, како и безкрупулозниот политич ки одговор кон имиграцијата и азило т,
дополнително ја актуелизираа оваа проблематика. Повеќе во : Bo wling, B., Conceptual and Methodological
Problems in Measuring `Race` Differences in Delinquency: A Reply to Marianne Junger, British Journal of
Criminology, 30, str. 483-492; Racial Harassment and the Process of Vict imization: Conceptual and
Methodological Implication for the Local Crime Survey, British Journal of Criminology, 33(1) Sp ring, 1993;
Violent Racism: Victimization, Policing and Social Context, revised edn, Oxford : Oxfo rd University Press,
1999; Bowling, B. and Phillips, C., Policing Ethnic Minority Co mmunities, in T. Newburn, The Handbook of
Policing, Cullo mpton, Devon: W illan, 2003, str. 528-555; Clancy, A., Hough, M., Aust, R., and Kershaw, C.,
266
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на припадниците на малцинските заедници во кривичко-правниот систем267 и со нив поврзани
теми. Посебен научно-истражувачки интерес се појави исто така, за проучување на расната и
етничката виктимизација 268 и реакциите предизвикани од неа, како и за проблемот со
етничкото профилирање 269 во полициското работење во земјите со мултиетнички карактер.
Државите кои во минатото се соочиле со конфликтни ситуации кои добиле етнички
предзнак и го детерминирале односот на припадниците на малцинските групи во општеството
кон мнозинската етничка заедница; кон институциите на системот; и, чувството за припадност
и лојалност кон државата, пројавуваат интерес за развивање на модели за полициско
постапување во средини со хетероген етнички состав. Креирањето на модели за полициско
работење во мултиетнички средини е условено од потребата за одржување на мирот и
стабилноста, јакнење на довербата во институциите, лојалноста кон државата, но и заради
почитувањето на правата на припадниците на етничките заедници кои имаат малцински статус
преку доследно почитување на принципот на недискриминација.
Англиската литература изобилува со студии посветени на проблемот на полициското
работење и односите со малцинските заедници. Историската условеност на недовербата,
сомнежот и бесот помеѓу полицијата и малцинските заедници може да се пронајде уште во
антиимигрантските ставови и безкрупулозното одржување на редот од страна на полицијата
во почетните години на постколонијалното доселување во Велика Британија 270 . Силен поттик
за фокусирања на прашањето за расистичкото насилство на политичката агенда во Англија кон
крајот на деведесеттите години беше расистичкото убиство на Стивен Лоренс во југоисточен
Лондон во 1993 година и јавната истрага што уследи по неуспешната истрага на полицијата
Crime, Policing and Justice: The Experience of Ethnic Minorities: Findings from the 2000 British Crime
Survey, Ho me Office Research Study, London: Ho me Office, 2001, str. 223;
267
Повеќе во : Walker, S., Spohn, C., and DeLone, M., The Color of Justice: Race, Ethnicity, and Crime in
America, 2nd edn, Belmont, Cal: Wadsworth, 2004; Stone, V., and Tuffin, R., Attitudes of People from Minority
Ethnic Communities toward a Career in the Police Service, Police Research Series Paper, London: Ho me
Office, 2000, str. 136;
268
За ова повеќе во: Salisbury, H., and Upson, A., Ethnicity, Victimization and Worry About Crime: Findings
from the 2001/2002 and 2002/2003 British Crime Surveys, Findings 237, London: Ho me Office, 2004; Sharp,
C., and Budd, T., Minority Ethnic Groups and the Crime: The Findings from the Offending, Crime and Justice
Survey, Ho me Office On line Report 33/05, 2005; Percy, A., Ethnicity and Victimization: Findings from the
1996 British Crime Survey, Ho me Office Statistical Bu illten 6/98, 3 April, 1998;
269
Дискриминаторско по лициско работење влијае на криминализација на целокупните заедници и на
нивно обесправување. Профилирањето, само по себе, може да б иде корисно средство за oвластените
службени лица при извршување на нивните задачи. Сепак, мора да се избегнува пристрасното
профилирање (на пример, селектирање на лица исклучиво врз основа на некоја општа особина на некоја
група). На пример, факто т што неко ј припаѓа на о дредена (етнич ка) група за која што постои стереотип
дека веројатно е вклучена во криминал, не може да се користи како основа за сомневање.
Дискриминаторската практика на профилирање на ромските и чергарските групи прису тна ширум
Европа, државите -членки на ОБСЕ ја iдентификуваа како посебен проблем. За ова повеќе во: HCNM,
Препораки за полициско работење во мултиетнич ки општества (цит.дел. забелешка бр. 13), Rec.16, стр.
24; ОБСЕ, Повелба за европска безбедност (цит.дел. забелешка бр. 2), Чл. 20; M VA and M iller, J.,
Profiling Populations Available for Stops and Searchers, Police Research Series Paper No. 131, London: Home
Office, 2000; Her Majesty`s Crown Prosecution Service Inspectorate (HMCPSI), Report on the Thematic
Review of Casework Having a Minority Ethnic Dimension, London: HMCPSI, 2002; Gordon, P., White Law:
Racism in the Police, Court and Prisons, London: Pluto, 1983; Abbas, T., Diversity in the Senior Judiciary: A
Literature Review of Research on Ethnic Inequalities, London: The Co mmission for Judicial Appointments,
2005;
270
Во Извештајот на Хунте од Конференцијата за статусот на западните Инди, полициските службеници
се опишани како „ловци на црнци, кои се трудат да ги уапсат лицата со обоена кожа по секоја цена“
(Hunte, J., Nigger Hunting in England?, London: West Indian Standing Conference, 1966); Твр дењата за
опсесивното одржување на редот кај африканските, карипските и азиските заедници, како на пример
честите претреси, несоодветно то користење на паравоена тактика, претераниот на дзор, воооружените
рации без покритие, полициското насилство и смртните случаи за време на притвор, биле чести глетки
за време на седумдесеттите и осумдесеттите години на 20-век (Institute for Race Relations, Policing
Against Black People, London: IRR, 1999);
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Метрополитен. Истрагата на Мекферсон заклучи дека првичната истрага за убиството била
„попречена од професионалната нестручност, институционалниот расизам и раководствената
неспособност на високо позиционираните полициски службеници“ 271 . Институционалниот
расизам – кој се дефинира како „колективен неуспех на една организација да обезбеди
соодветни и професионални услуги на лица поради бојата на кожата, нивната култура или
етничко потекло“ – може „да се види и лоцира во процесите, ставовите и однесувањето кои
придонесуваат кон дискриминација преку несвесни предрасуди, незнаење, непромисленост,
расистичко или етничко стереорипизирање и со тоа ги ставаат малцинските етнички групи во
подредена улога“272 . По објавувањето на Макферсоновиот извештај некои претставници на
здружението на полицајци ги оспорија наодите дека полицијата е институционално
расистичка273 . Некои социолози тврдеа дека нестручноста на полицијата во истрагата на
убиствата е повидлива од прашањето на институционален расизам за влијанието на истрагата
во случајот Лоренс. Тие тврдат дека многу полициски службеници сè уште се гневни поради
обвинувањата за институционален расизам и сметаат дека ваквиот концепт неправедно бил
употребен, како и дека е погрешна претпоставката за тоа дека тој се однесува на широко
распространетиот расизам274 . Случајот со расистичкото убиство на Лоренс имаше клучно
влијание врз функционирањето на кривично-правниот систем на Англија. Владата реагираше
со утврдување на министерски приоритети за полициската служба „со цел да се зголеми
довербата за способноста за одржување ред кај малцинските етнички заедници“, како и низа
други мерки насочени кон дефинирањето, изветувањето, регистрирањето, водењето истрага и
судското гонење на случаите на етнички инциденти, обуки за развивање на свеста за
дискриминацијата и културната разновидност, полициската етика, дисциплина и зголемување
на превентивната улога на образованието. 275 Реформската програма на полицијата за
превенција од дискриминација и полициско постапување во случај на расно/етнички
мотивирани кривични дела, според анализата на Оукли претставува програма која дава
резултати и дека е потврда за постоење на најсеопфатен и најметодичен пристап во градењето
на политика во Велика Британија. 276 Фостер пак, укажува дека треба да се посвети поголемо
внимание и да се делува на подобрување во поглед на сè уште присутните проблеми на
сексистичко и хомофобично исклучување, како и на јавните очекувања за
дискриминаторскиот полициски третман на малцинските етнички заедници 277 .
Постојат повеќе различни аспекти на односите помеѓу полицијата и малцинските
етнички заедници во земјите кои имаат предиспозиции за етничко незадоволство од
постапувањето на полицијата. Како што спомнавме, интересот за проучување на овие односи
и релации доминантно се присутни во научно-истражувачкото поле во развиените европски
земји (Велика Британија, Франција, Геманија) во кои продемократската реформа на
англиската полиција имала позитивно влијание.
САД важат за земја со развиени модели на полициски постапувања во контекст на
различни кривично-правни настани, а постојат и емпириски податоци од спроведени
271

Macpherson, W., The Stephan Lawrence Inquiry, Report of an Inquiry by Sir William Macpherson of Cluny,
advised by Tom Cook, The Right Reverend Dr John Sentarnu and Dr Richard Stone, London: The Stationary
Office, Cm 4262-1, 1999;
272
Исто, стр. 34;
273
Dennis, N., Erdos, G., and Al-Shahi, A., Racist Murder and Pressure Group Politics: The Macpherson
Report and the Police, London: Institute for the Study of Civil Society, 2000;
274
Innes, M., Beyond the Macpherson Report: Managing Murder Inquiries in Conte xt, Sociological Research
Online, 4(1), 1999; Waddington, P. A. J., Discretion, `Responsibility` and Institutional Police Racis m,
Sociological Research Online, 4(1), 1999;
275
Rock, P., Constructing Victims` Rights: The Home Office, New Labor, and Victims, Oxford: Oxford
University Press, 2004; Metropolitan Police Authority, Report of the MPA Stop and Search Practice, London:
Metropolitan Police Authority, 2004;
276
Oakley, R., Policing Racist Crime and Violence: A Comparative Analysis, Vienna: European Monitoring
Centre on Racis m and Xenophobia, 2005;
277
Foster, J., Newburn, T., and Souhami, A., Assessing the Impact of the Stephan Lawrence Inquiry, Home
Office Research Study, London: Ho me Office, 2005, 294;
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истражувања кои се занимаваат со прашањата на расно или етнички мотивираните кривични
дела и институционалните (полициски) реформи кои треба да влијаат на праведноста и
неселективното полициско постапување. САД од гледна точка на реформите во оваа насока
воведуваат и спроведуваат зголемени казни за расистички или етнички мотивираните
кривични дела со убедување дека таквите кривични дела го напаѓаат суштинскиот идентитет
на жртвата и претставуваат закана за пошироката заедница. Застапниците на правото на
слободата на говорот сметаат дека, овие закони по својата природа се контроверзни, бидејќи ја
цензурираат слободата на говорот и со тоа неправедно ги казнуваат омразата и предрасудите,
кои сами по себе не претставуваат кривично дело278 .
Од денешен аспект, гледано глобално, етничките и другите малцински групи станаа
значаен субјект на политичките, безбедносните и социјалните процеси во животот на секоја
демократска заедница. Тие бараат поголемо учество во управувањето со јавните работи и
настојуваат полицијата да ги почитува спецификите на нивниот статус. Односите помеѓу
полицијата и малцинските (етнички) заедници се детерминирани првенствено од состојбата со
меѓуетничките односи во општеството. Кога тие се поволни, проблематиката на односот
помеѓу полицијата и малцинските заедници имаат релативно мирен тек, особено ако
полицијата внимателно ги планира своите активноти кон овие заедници и доколку нивните
барања кон полицијата не се нереални. Меѓутоа, доколку состојбата со меѓуетничките односи
се пореметени, а политиките на владата во оваа област се контроверзни, полицискиот однос со
малцинските заедници ќе биде комплициран и по правило лош. Во постарата и поновата
историја постојат бројни примери на негативни односи/релации помеѓу етничките заедници и
полицијата, што резултирале со отворени судири и насилство279 .
Како што покажуваат бројните истражувања во европските земји - вршењето на
полициските функции во етнички поделените општества, често доведуваат до воспоставување
на образец „полицирање“. Во зависност од степенот на нарушување на меѓуетничките односи
и загрозеноста на националната безбедност, овој образец може да се засновува на: различна
(пристрасна) примена на законите кон припадниците на одредени етницитети ( во смисла
придонес кон криминилизација на активностите на припадниците на еден етницитет, со
истовремено игнорирање на истите активности во редовите на друг етницитет), јакнење на
парамилирарните обележја на полицијата и инсистирање на лојалноста кон полицијата,
интензивирање на полициските активности заради превенција и репресија на одредени видови
кривични дела и ослабнување на тие активности во однос на ординарниот криминалитет итн.
Помеѓу различните аспекти на односот помеѓу полицијата и малцинските етнички
заедници „претресите“ се најконтроверзниот момент. Англиските искуства зборуваат дека
слободата на одлучување на полицијата базирана на т.н., „закон за сомнеж“ - според кој секое
лице можело да биде уапсено и гонето од полицијата и осудено заради „скитање со
предумисла“ – било користено долго време во полициската практика. Така, во април 1981
година, полицијата „Метрополитан“, врз основа на ова право, ја спровела масовната акција на
претрес наречена „Операција бара“, која подоцна ги предизвика нередите во Брикстон како
резултат на тврдењата за бескрупулозното и дискриминаторско одржување на редот од страна
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Jacoby, J., Punish Crime, Not Thought Crime, in Igans ki, P., The Hate Debate – Should Hate be Punished as
a Crime?, London: Profile Books, 2002; Subcommittee on the Constitution, Civ il Rights, and Human Rights of
the Senate Committee on the Judiciary, US: End Discriminatory Profiling by Police,
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Општествената нееднаквост и дискриминацијата станаа едно и прераснаа во расистички поттикнати
безредија помеѓу младинците претставници на малцинските етнички заедници и по лицијата на неколку
наврати во поновата историја. Кон крајот на 2005 го дина во едно мултиетнич ко предградие на
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на полицијата 280 . И покрај укинувањето на „законот за сомнеж“, тврдењата дека малцинските
етнички заедници се цел на полициски активности не стивнаа и со објавувањето на првата
„етнички кодирана“ статистика.281
Зошто припадниците на некои етнички заедници се подложни на почести полициски
интервенции? Ова е најчесто поставуваното прашање кога станува збор за проучувањата на
односите помеѓу полицијата и малцинските етнички заедници. Поучени од минатите искуства
на земјите со развена историја на полициската организација и полицското работење,
истражувачите кои се занимаваат со проучување на овие релации се обидуваат да допрат до
срцевината на проблемот на пристрасно полициско постапување кон припадници на
малцинските заедници. Едно од мислењата е дека полициските службеници намерно се
насочени кон одредени малцински групи поради сеприсутните расни предрасуди,
стереотипизирањето и отворената дискриминација. Квалитативните истражувања за
полициската култура во `80-тите години на минатиот век откриваат дека навредливиот речник
кој го користеле полициските службеници во комуникацијата со припадниците на
малцинските етнички заедници зборува за длабоко вкоренетите предрасудни убедувања за
етничката припадност и криминалноста282 .
Кога станува збор за етничките и расните предрасуди на полициските службеници се
мисли на неговите негативни ставови и уверувања за моралните, човечките, културните и
други особини на припадниците на оние етнички и расни групи на кои тој не припаѓа.
Истражувањата покажуваат дека полициските службеници ги рефлектираат доминантните
ставови на мнозинството во врска со малцинствата. Се поставува прашањето дали овие
предрасуди се детерминанта, или пак (како што тврдат други) последица од полициската
работа. Регрутите кои при влез во полиција немале предрасуди, ги стекнале со текот на
извршување на полициските задачи. Едно од објаснувањата за етничките предрасуди на
полициските службеници е подкултурата како специфична во рамките на полициската
професија. Настанокот на полициската подкултура е условен, пред сè од ризиците кои

ги носи полициската работа, специфичните овластувања и одговорноста, нужноста од
меѓусебна солидарност во заедничките акции и со тоа поврзаното чувство за
општествена изолираност на полицајците. 283 Во општество со изразени предрасуди,
припадниците на малцинските етнички групи во полицијата гледаат претставник на оние
280

Повеќе во: Scarman, L., The Scarman Report, London: HM SO, 1981;
„Метрополитан“- полицијата о д април до крајот на 2004 година извршила околу 750 000 претреси. Од
лицата кои биле запрени за претрес 15% биле црнци, 7 % од азиско потекло и 1% лица со друго етничко
потекло. Посто јат го леми разлики кај полициските сили истовремено во однос на степенот на користење
на правото на претрес и причините за претрес на лицата. Околу половина од претресите се за дрога, а
остатоко т се претреси за украден имот и оружје. Повеќе за „етничката статистика“ во: Metropolitan
Police Authority, Report of the MPA Scrutiny on MPS Stop and Search Practice, London: Metropolitan Police
Authotity, 2004;
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тоа дека за лица од азиско потекло и за лица со црна боја на кожата веројатноста повеќекратно да бидат
запрени во возило или додека о дат пеш е поголема, а исто така и почесто се подложни на наметливо
претресување. Почесто е и по днесувањето на тужба по претресот кај Црнците , отколку кај лицата од
другите етнички заедници. Општо земено кај лицата припадници на малцинските етнич ки групи помала
е веројатноста да бидат убедени дека полицијата се однесувала учтиво со нив или дека ги запрела
поради оправдани причини. Повеќе за овие тврдења во : Clancy, A., Houg, M., Aust, R., and Kershaw, C.,
Crime, Policing and Justice: The Experience of Ethnic Minorities: Findings from the 2000 British Crime Survy,
Ho me Office Research Study 223, London: Home Office, 2001; Norris, C., Fielding, N., Kemp, C., and
Fielding, J., Black and Blue: an Analysis of the Influence of Race on Being Stopped by the Police, British
Journal of Sociology, 43(2), 207-27;
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посветеност на мисијата, цинизам, сомнеж, социјална изо лација и со лидарност, конзервативизам,
мачизам, расни/етнички предрасуди и прагматизам. Повеќе во: Rainer, R., The Politics of the Police,
Brighton: Wheatsheaf Books, 1985, 257;
281

132

државни органи кои ги третираат како граѓани од втор ред 284 , а во такви услови делувањето на
полицијата е отежнато. Клучна точка на специјализираната обука за полицајци во овој домен,
претставува исклучувањето на етничките и расните предрасуди, како и ксенофобијата кај
полициските службеници.
Второ објаснување за несразмерноста на бројките кои се однесуваат на полициските
акции во однос на припадниците на малцинските етнички заедници и останатите групи и
мнозинската е дека тие се одраз на етничките разлики кај моделите на насилство. Така, Смит
расправа за тоа дека „полициските службеници имаат тенденција да го поврзуваат криминалот
со лицата од малцинските етнички заедници и да претпоставуваат дека осомничените се од
малцинско (етничко, расно) потекло, а на тој начин и да ги оправдуваат своите постапки“ 285 .
Третото објаснување за преголемата застапеност на малцинските заедници во
статистиката на криминалитетот (истражувањата на „Метрополитан“- полицијата и
британската анкета за криминалот), и тоа што индиректно произлегува од општествените и
демографските фактори е истражувано преку користење на низа сложени статистички
анализи286 . Овие анализи ги земаат предвид демографските и социо-економските
карактеристики на припадниците на малцинските етнички заедници кои биле во интеракција
со полициски службеници.
Уште едно објаснување кое се поврзува со несразмерноста во полициските
постапувања кон припадниците на заедниците е тоа дека припадниците на малцинските
етнички заедници поради своите модели на вработување и слободни активности се почесто
„достапни“ на местата и во ситуациите каде се извршуваат полициски овластувања. Така на
пример, Вадингтон во своето истражување заклучил дека несразмерноста во полициските
постапувања со припадниците на малцинските етнички заедници произлегува од фактот што
одржувањето на редот во поголема мерка се насочува кон лица кои почесто го користат
јавниот простор и веројатноста да дојдат во интеракција со полициски службеници е
поголема.287 Заради ова поразлично објаснување, авторот советува дека се потребни
посложени анализи на структурниот и институционалниот расизам и етничките предрасуди за
да се објасни како се јавува етничката несразмерност во однос на користењето на полициските
права.
Без разлика кое од овие објаснивања ќе биде земено како основа за објаснување на
несразмерноста во полициските постапувања кон припадниците на заедниците (малцински,
мнозински), сите истражувачи се согласуваат дека несразмерното или селективното
постапување на полициските службеници со лица кои припаѓаат на малцинските етнички
заедници претставува проблем 288 . Во суштина е многу неправдено и со себе носи низа
негативни последици во однос на јавната поддршка на полицијата и подготвеноста да се биде
дел полициската професија, како и тоа дека придонесува за криминализација на малцинските
етнички заедници.
Кон крајот на 1992 година, се одржа состанок на експерти од земјите - членки на
Советот на Европа посветен на практиките и програмите за полициска обука на планот на
полицискиот однос кон припадниците на малцинските етнички заедници и имигрантите. Од
извештајот 289 подготвен од овој состанок може да се види дека специјализираните обуки на
полицајците во доменот на мигрантите и етничките односи (до тогаш) се практикуваат во само
осум земји (Франција, Белгија, Данска, Финска, Шведска, Норвешка, Холандија и Велика
Британија). Содржините на обуките биле различни, со нив биле опфатени сите или дел од
припадниците на полицијата, а обуките ги изведувале различни институции. Заклучокот на
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експертите бил дека, обуките во оваа област мора да бидат воведени секаде и дека треба да
претставуваат едно од најважните средства за прилагодување на полициското работење во
мултиетничкото опкружување, како и дека нејзината главна цел треба да биде отстранување
на етничките/расните предрасуди и ксенофофијата. Советот на Европа, согледувајќи ја
важноста на ова прашање за полициската работа и нејзините односи кон малцинските
заедници усвои посебен документ290 со практични упатства и проекти за обука во оваа област.
Полициската улога и функција во односот кон малцинските етнички заедници станува
крајно комплексна кога во име на некоја етничка група ќе се формира терористичка
организација – криминално или сепаратистички насочена, и кога една таква организација ќе
ужива поддршка кај припадниците на етничката заедница. Во такви случаи, полицијата во
основа ја менува тактиката на своите операции, користи специјални единици и други методи,
чија примена се базира на посебно антитерористичко законодавство, а многу често и на
меѓународната полициска соработка во борбата против тероризмот и терористичките групи 291 ,
Долгорочно набљудувано, сите овие мерки ретко даваат вистински резултати, поради што се
отвора прашањето дали полицијата е способна ефикасно да интервенира во интензивните
меѓуетнички односи и конфликти или наместо полицијата да се употреби војската. Готови и
успешни модели за решавање на ваквите прашање нема, така што одредени земји во рамки на
настанатите ситуации прибегнуваат кон употреба на војската, други формираат
милитаризирани полициски единици или комбинираат со употреба на воени и полициски сили
и слични методи.292 Постои општо уверување дека полицијата со војската или без неа во такви
ситуации малку може да придонесе за отстранување на вистинските причини за нарушување
на меѓуетничките односи и дека на тој план првенствено е нужна акција на политичките и
другите одлучувачки фактори во општеството.
Во недостаток на истражувања за аспектите на односите помеѓу полицијата и
малцинските групи во Република Македонија, во функција на поттикнување на
истражувачкиот интерес за оваа проблематика треба да посочиме на неколку клучни услови од
кои зависи успехот на истражувачките зафати. Овие предуслови се неопходи заради фактот
што Република Македонија - како уставно дефинирана демократска држава на граѓани со
различно етничко и религиско потекло, и земја која во блиското минато доживеа внатрешен
вооружен конфликт – мора темелно да го реформира институциите задолжени за
спроведување на законот. Реформирањето на кривично-правниот систем е сегментирано и
фокусирано на повеќе прашања, меѓу кои за истакнување се вградувањата на принципот на
правична и пропорционална застапеност на заедниците кои не се мнозинство во државните
органи како темелна вредност на уставниот поредок и одлучувањето согласно принципот на
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ОВПМ Б (Ослободителна војска на Прешево, Медвеѓе и Бујановац) за време на немирите на Косово,
Ослободителната народна армија (ОНА) и Албанската национална армија (АНА) за врем е на
внатрешнио т вооружен конфликт во Република Македонија во 2001 година. Односот на Полицијата кон
овие организации - кои ја загрозуваат безбедноста на државата и сигурноста на граѓаните, и го
загрозуваат територијалнио т интегритет на државата, а истовремено носат етнички предзнак на
малцинска заедница и застапуваат нивни барања за права и интереси – не може да биде третиран како
однос помеѓу полиција и малцинска етнич ка заедница, туку како однос на по лицијата кон групи и лица
осомничени за кривични дела. Ташевска-Ременски, Ф., Албанците и Македонците: Етничката
интеракција во РМ, пред и по конфликтот од 2001 година , 2 Август, Штип, 2007;
292
Пoвеќе во: Enloe, C, and Samin-Pan zer, U., (eds.), The Military, the Police and Domestic Order: British
and Third World Experience, London: Richardson Institute for Conflict and Peace Research, 1976; Enloe, C.,
Ethnic Solders: State Security in the Divided Society, Harmondsworth: Penguin, 1980; McMillan, G., Racial
Violence and Law Enforcement, Atlanta: Southern Regional Council, 1960; Kittson, F., Low-Intensity
Operations: Subversion Insurgency and Peacekeeping, London: Faber and Faber, 1971;
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Бадентерово гласање за прашања кои директно или индиректно се однесуваат на правата на
припадниците на малцинските етнички заедници.
Во контекст на реформите на Полицијата во функција на имплементирање на
одредбите од Стратегијата за рефома на македонската полиција, покрај структурната и
организациската поставеност, Министерството за внатрешни работи на Република Македонија
презеде обврски кои произлегуваат од меѓународно прифатените документи кои ги уредуваат
прашањата за полициското постапување, почитувањето на човековите слободи и права и
полициското работење во мултиетничките средини.
Во согласност со демократските принципи за рамноправност пред законот, полицијата
е задолжена рамноправно да ги заштити сите граѓани без дискриминација и без разлика на
полот, расата, бојата, јазикот, религијата, мислењето, социјалното, националното или
етничкото потекло, имотот, местото на раѓање или друг статус293. Главна одлика на
демократското полициско работење е идејата дека полициските активности се извршуваат со
согласност на народот. Бидејќи полицијата не може да претпостави дека тие постојано
делуваат во согласност со сите граѓани, тие мора постојано да работат за да се осигураат дека
јавноста да ги одобрува нивните постапки. Како предуслов за добивање на поддршка од
јавноста е транспарентноста во полицискито работење и негување на комуникација и
заедничко разбирање помеѓу полицијата и граѓаните. Државата е задолжна да обезбедат „право
на безбедност на лицето и заштита од страна на државата од насилство или телесни повреди,
било да се предизвикани од владини службеници или од некоја одредена група или
институција“ 294. Ранливите групи или лица, во кои влегуваат и припадниците на малцинските
етнички заедници треба да уживаат посебна заштита.
Заштитата и унапредување на лица кои им припаѓаат на националните малцинства е
„клучен фактор за демократија, мир, правда, и стабилност во рамките, и помеѓу државитечленки на ОБСЕ“. Она што е искажано за соработката на полицијата со граѓаните, исто така
важи и за соработката со малцинските групи и претставува голем предизвик за полицијата.
Полицијата не само што се соочува со структурни предизвици за да им излезе во пресрет на
потребите на овие малцинства - на пример: различности во јазиците, религиите, обичаите или
други културни карактеристики – но, и овие малцински групи избегнуваат соработка со
полицијата најчесто поради недоверба, особено ако во минатото повеќепати биле изложени на
полициска злоупотреба. Поради тоа, полицијата мора да вложи напори за да ги искористи
своите специјални и уникатни овластувања во борбата против дела поттикнати од расизам и
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Универзална декларација на човековите права на ООН (цит.дел. забелешка 5); Чл. 7; КБСЕ, Завршен
акт (цит.дел. забелешка бр. 20), Чл. 6; Совето т на Европа, Декларацијата за полиција, (цит.дел.
забелешка бр. 5), Дел А, §§ 2 и 8, и Дел Б, §§ 4; КБСЕ, Документ од копенхагенскиот состанок на
Конференцијата за човекова димензија во КБСЕ (Копенхаген, 1990), Чл. 5, 9; Фондација „По лициско
работење за мултиетничко општество“, Ротердамска повелба (цит.дел. забелешка бр. 13),Чл. 1-4, 1-6 и
1-7; A mnesty International, 10 основни стандарди за човекови права за овластени службени лица ,
(цит.дел. забелешка бр. 10) Стандар д 1; Совет на Европа, Кодекс на однесување за државни службеници
(цит.дел. забелешка бр. 9), Чл. 5(3), 7, 9, 16(2) и 18; Совет на Европа, Европскиот кодекс на полициска
етика (цит.дел. забелешка бр. 5), §§ 40 и 52; и Совет на Европа, Европска комисија против расизам и
нетолеранција (ECRI), Општа политичка препорака бр. 7 за домашна легислатива за борба против
расизмот и расната дискриминација (2003).
294
Меѓународна конвенција за елиминација на сите видови расна дискриминација на ООН (1965)., Чл.
5(б);
Види исто така, Универзална декларација на човековите права (цит.дел. забелешка 5); Чл.2: Конвенција
за елиминирање на сите форми на дискриминација против жените на ООН (1979); Совето т на Европа,
Декларацијата за полицијата (1979) Дел А, §§ 8; A mnesty International, 10 основни стандарди за
човекови права за овластени службени лица, (цит. дел. забелешка бр. 10) Стандард 1; Конвенција за
правата на детето на ООН (1989), Преамбула, Чл. 2(2) и 3(1); Високиот комесар за човекови права на
ОН, Човекови права и спроведувањето на законот (цит.де л.забелешка бр. 16) п.77; Европска платформа
за полициско работење и човекови права ( EPPHR), Зошто и како невладините организации за човекови
права и полициските служби може и треба да работат заедно (2004), п. 15
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ксенофобија.295 Според препораките треба да се избегнува несоодветното и многубројно
присуство на полициски службеници во малцинските заедници, почнувајќи од несразмерниот
број на патроли и заканувачкото однесување кон специфични групи или одделни заедници, сè
до присуството на тешко вооружени единици од време на време. Полициските истраги треба да
бидат претпазливи и прилагодени на посебните потреби на лицата, како што се деца,
малолетници, жени, малцинства, вклучувајќи и етнички малцинства.
Сите прашања и дилеми кои беа отворени во овој труд, а се однесуваат на односот на
полицијата кон малцинските етнички заедници, треба да претставуваат поттик за проширување
на истражувачкиот интерес за полицискиот однос кон посебните општествени групи и
предизвиците за надминување на меѓусебните конфликтни ситуации и можни судири.
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RELATIONS BETWEEN THE POLICE AND MINORITY (ETHNIC)
COMMUNITIES IN MULTIETHNIC SOCIETIES - CHALLENGES
AND OBSTACLES
Abstract
The relations between police and minority communities are primarily determined by interethnic relations in society. Police are not only faced with structural challenges to meet the needs of
these minorities - such as differences in languages, religions, customs and other cultural
characteristics - but these minority groups avoid cooperation with the police usually because distrust
especially if in the past repeatedly been subjected to police abuse.
In a world of growing ethnic and cultural differences in countries and increase tensions
between different groups, the role of police is essential to maintain the being of societies, because
officers must act with unquestionable fairness to all groups. In addition to having the confidence of
the whole population, the police must be representative of the entire community. In order not to
tighten the majority-minority relations (and further) and to avoid the development of parallel
structures in society with the possibility of creating a security vacuum in minority, the police must
firmly and consistently to deal with crime stemming from ethnic hatred. All this to the police as an
organization and imposes liability for a specific approach: the selection and education of police
personnel and their practical actions which will recognize the cultural, religious, customary and
religious differences of each minority community.
Aim of this paper is to present the problems which hamper the process of interaction and
cooperation between police and members of minority (ethnic) communities and the challenges yet to
face the police by changing the approach in the work when it comes to minority communities and
their specifics.
Keywords: police minority (ethnic) communities, multiethnic society, ethnic profiling.
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СОВРЕМЕНА ОСНОВНА ПОЛИЦИСКА ОБУКА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ПОСЛЕ 2003
Апстракт
Во согласност со насловот „Современа основна полициска обука во Република
Македонија после 2003“, во овој текст се поместени содржини околу трансформацијата на
основната полициска обука со започнувањето со работата на Полициската академија и
подоцна, со започнувањето и завршувањето на КАРДС и на Твининг - проектите раководени
од Европската унија.Содржината на текстот е составена од четири хронолошки подредени
целини и на крајот е даден заклучок во однос на проблематиката. Насловите на целините:
Полициската академија 2003, Новиот применет концепт на европско полициско образование во
Македонија преку проектот помеѓу РМ и ЕАР за јакнење на институциите 2004, Твининг проект помеѓу холандската Полициска академија и македонската Полициска академија за
развој на полициското образование во Македонија и Центар за обука 2008, го отсликуваат во
кратки црти процесот на трансформација и промените кои се случуваа во тој период. Во
заклучните согледувања се дадени лични согледувања за процесот и препораки за иден развој
на основната полициска обука.
Клучни зборови:образование, развој, полициска обука, модули, современост
Полициската академија од 2003
Создадениот образовен вакуум кај безбедносните служби, посебно во однос на
високообразовните структури, ги принудуваше раководителите во МВР да бараат соодветно
решение кое би било адекватно за потребите и моментот во кој се наоѓаше образовниот процес.
Тимот на експерти, пред сè, домашни, кои работеа на овој проблем беше предводен од
тогашниот генерал на полицијата Ристо Галевски. Со формирањето на Полициската
академија 296 , започнува и новиот систем на основна полициска обука во којшто е предвидено
истата да трае 12 месеци, од кои девет месеци обука во Академијата и три месеци предвидени
за обука на терен или практична обука во органите на МВР297 . Ова е моментот на отворањето
на Полициската академија кон практиката и истовремено осовременување на концептот на
полициското образование со нови содржини и со поголема вклученост на практичното
работење, со една единствена цел – продукција на компетентни кадри за полициско работење.
Ваквото работење бараше преминување на соодветен стручен кадар од МВР во Полициската
академија, каде тие би ги извршувале своите работни обврски. Бидејќи истото беше
невозможно да се направи без соодветна селекција и избор на кадар, во МВР е објавена
телеграма бр.2080 од 10.04.2004 година во која Полициската академија бара (20) наставници
инструктори и (10) командири на водови. За да може некој да се пријави на овој интерен оглас
потребно е исполнување на одредени критериуми и тоа:
-за наставниците инструктори потребно е VII/1 или VII/2 степен на образование;
-5 години работно искуство на оперативно работно место во МВР на РМ;
-одредено искуство во процесот на едукација.
За кандидатите кои се избрани при селекцијата од страна на Полициската академија, во
периодот од 20.03.2004 до 30.03. 2004 година е спроведувана дополнителна обука од
инструктори од ОБСЕ и домашни инструктори, обука за „тренинг на тренери“. После
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Закон за Полициска академија, „Службен весник на РМ“ бр..40 од 23 јуни 2003
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Предвидено во чл.11 од Законот за Полициска академија, „Службен весник на РМ“ бр..40 од 23 јуни
2003
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успешното завршување на оваа обука, оние кандидати кои останаа во Полициската академија,
веднаш се вклучија во процесот на обука.
Со успешното завршување на обуката, инструкторите веднаш се вклучуваат и во
наставните содржини, со цел што поуспешно извршување на работните обврски и поуспешна
обука за стекнување на компетенции на основниот полициски кадар кој доаѓа на обука. Од
почетокот на месец април, новите наставници - инструктори се вклучуваат во наставата и се
поделени во тимови со инструкторите кои веќе работеле во ЦОКОБ и продолжиле во
Полициската академија. Во текот на работењето на новите наставници - инструктори, од
страна на инструкторите од ОБСЕ им е правен надзор во работењето и е оценувано
(еволуирано) нивното работење, за што подоцна им е давана повратна информација (фитбек),
каде е дадено објаснување што е забележано во нивното работење, при што се дадени насоки
на што посебно треба да обрнат внимание во текот на наставата. Битно е да се објаснат неколку
многу важни работи кои ги донесе Законот за Полициска академија во делот за основната
обука на Полицијата:
-вклученост на наставници - инструктори практичари;
-зголемување на времетраењето на обуката од 3 месеци на 12 месеци;
-зголемување на учеството со практични вежби и сценарија за околу 50% наставни
содржини;
-зголемување на периодот за практична обука во МВР на 3 месеци или 25% од
целокупната обука;
-учество на женската популација во обуката (слушатели на курсот);
-правична и етничка застапеност на учесници во курсот (се разбира, бројките се
поголеми за помалите етнички заедници, со цел постигнување на потребните проценти на
правична етничка застапеност);
-спроведување на десетдневно логорување со обука за користење на оружје и средства
и форми за попречување на нарушен ЈРМ од поголем обем;
-надополнување на наставната програма со 10% наставни содржини како актуелни
теми кои до тогаш не биле изучувани за времетраењето на обуката.
Овој период, од започнувањето на основната обука во април 2004 година, па сè до
август 2005 е особено активен период за Полициската академија, во кој, заради немањето
доволно време и расположив кадар на наставници - инструктори истовремено се одвиваат
повеќе видови обуки:
-основна полициска обука 05.04.2004 до 31.03.2005;
-обука на гранична полиција 2004/2005;
-менаџмент курсеви 10.06 до 06.08.2004 и вториот 31.01.до 25.03.2005;
-специјална обука за млади офицери (мултиетничка) 298 .
Паралелно со водењето на сите овие процеси, во текот на 2004 година во Полициска
академија, во соработка со Европската агенција за реконструкција (ЕАР), започнува
проект од КАРДС299 - програмата насловен како: „Обезбедување на советодавна помош на
Полициската академија“, во соработка со полициските академии од Холандија и Естонија, со
времетраење од 12 месеци, од 01.09.2004 до 15.08.2005. Со овој проект започнува и најновата
ера на основната полициска обука на македонската полиција, обучувана според современите
европски и светски методи300 и принципи што подетаљно е обработено во поглавјето што
следува301 .
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Со држините се преземени о д едицијата, Полициска академија 2003 -2008, стр.8
Годишник на По лициската академија, Скопје, 2007, стр 132, КА РДС – програма на Заедницата за
реконструкција, развој и стабилизација, ЕУ доставува помош наменета за поддршка на реформите во:
Република Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина , Хрватска, Србија и Црна Гора,
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Marion van Beek, Julian ter Huurne, Dirk van Vierssen, Ene Vinter Palette for teashers -Learning methods for
use, Tandem Felix publishrs, Ubbergen, 2005,
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За спроведувањето на овој проект има пишувано и проф. д-р Борис Мургоски во текстот, Реформите
на полицискиот и образовно едукативниот систем за полицијата процес со предизвици, објавен во
Годишнико т на По лициската академија 2005/06, стр.34
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Новиот применет концепт на европско полициско образование во Македонија преку
проектот на Европската агенција за реконструкција (ЕАР) за јакнење на институциите од
2004
Прифаќањето и започнувањето на проектот преку КАРДС - програмата „Обезбедување
на советодавна помош на Полициската академија“,, во соработка со полициските академии
од Холандија и Естонија во времетраење од 12 месеци од 01.09.2004 до 15.08.2005, ја
започнува најновата проевропска историја на основното полициско образование во Република
Македонија 302 . Доаѓањето и започнувањето со работа на експертите кои беа ангажирани за
советодавна помош Дирк вон Вирсен од холандската Полициска академија и Ене Винтер од
Полициската академија од Естонија, само по себе не наиде на одобрување, заради тоа што во
еден постконфликтен период странците и не беа многу пожелни и омилени во македонската
средина. Одраз на ова незадоволство беше и невклучувањето во работата со експертите на сите
наставници инструктори, или можеби тоа беше повеќе како резултат на тоа што и менаџментот
на Полициската академија сето тоа го сфати многу несериозно и дозволи да земат учество
само оние наставници - инструктори кои сакаа да се вклучат, а не, вклучувањето во проектот
да биде задолжително. Иако менаџментот на Академијата јавно се произнесуваше за
прифаќање и поддршка на новиот пристап на основна полициска обука, сепак, сето тоа во
практиката не функционираше како што треба.
Со започнување на активностите од Проектот, истиот беше прифаќан од поголемиот
број вработени наставници инструктори и земаше сè поголем замав. Ова е вистинскиот
момент преку еден коментар на вистинските активности од Проектот да се подвлечат
најважните работи и активности од самиот проект. Преку спроведувањето на овој проект е
предвидено да се постигнат повеќе цели на различити начини. Вака поставените цели,
содржини и планирани активности од страна на експертскиот тим за спроведување на
Проектот е презентиран пред вработените од МВР и други институции и пред јавноста на
07.02.2005 во хотелот „Холидеј ин“ во Скопје, каде се претставени содржините и целите на
Проектот, како и идните активности преку кои истиот ќе биде спроведуван. Секако, во овој
контекст, значајно е излагањето на експертот кој што ќе го води овој проект, Дирк вон Вирсен,
во кое тој изјави:
.......Создавањето на Полициската академија способна да обезбеди современо образование на
идните полицајци ќе придонесе за подигање на професионалноста во полициското работење.
Со Проектот се предвидуваат следните активности:
 организирање конференции, работилници, средби или индивидуални разговори на кои ќе
се идентификуваат најважните прашања и ќесе создаде поддршка за иновациите;
 креирање и имплементирање на писмени прашалници преку кои ќе се собираат и
анализираат податоц;.
 помош за Работната група во изработка на добро дефинирани производи како
програми и наставен материјал;
 печатење на внатрешни и надворешни статии за постигнатите успеси и прогрес;
 работни посети со цел стекнување перспектива за современи методиологии и
практики;
 креирање на национална мрежа од експерти.
Конкретна цел на овој проект во овој период е стекнување на компетенции за
зајакнување на образовната димензија на Полициската академија по завршување на
предвидениот временски рок. Оваа конкретна цел треба да биде преточена во резултати
кои треба да се постигнат,а тие се:
 креирање на визија за полициското образование и неговата улога во рамките на
Полицијата, која јасно ќе биде поддржана од страна на клучните учесници и одобрена
од страна на Владата;
302
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креирање на работни места и функции одобрени од Владата, за кои Полициската
академија го врши образованието;
 воспоставување на оперативен систем за идентификување, зајакнување и одобрување
на академските функции, образовните цели и истражувачките програми во
корелација со потребите на полицијата;
 документ одобрен и усвоен од наставниот кадар кој се однесува на филозофијата на
полициското образование, базирано врз компетенции, доживотно учење и
истражување, врз кое ќе се базира Полициската академија;
 разработена наставна програма која вклучува наставни материјали и оперативна
електронска средина за учење;
 програма за стратегиско планирање;
 наставен кадар кој е компетентен да обезбеди современо полициско образование и кој
е способен да ја продолжи постојаната иновација на системот на полициско
образование........303
Преку овој проект се прави промена во која, во центарот на вниманието е слушателот, а
наставниците се столбот на образованието кои го олеснуваат процесот со цел поуспешно
стекнување на потребните компетенции од страна на слушателите. Вклучувањето на луѓето од
практиката, кои се вработени во МВР, на Проектот му овозможи да се направи спој меѓу
теоријата и практиката, на тој начин олеснувајќи го процесот за полесно стекнување на
потребните компетенции на идните полицајци и споделувајќи ја одговорноста за обуката
помеѓу Академијата и МВР како нарачател на обуката. Создадените вредности од овој проект и
денес се на веб - страницата на Полициската академија, која од 2008 е повторно Факултет за
безбедност, во делот: визија и мисија.
Како што и погоре беше посочено во цитатот од излагањето на експертот од Холандија,
набргу по започнувањето на Проектот е остварена потребната соработка со МВР, каде исто
така беше во тек процесот на реформи со експерти од Франција и Германија. Соработката на
највисоко ниво беше симната и на оперативно ниво, каде уште на почетокот беа определени
потребен број претставници за учество во комбинираните развојни групи кои беа составени од
наставници - инструктори од Полициската академија 304 и вработени од оперативната
полиција 305 . Ваквите развојни групи, според задолженијата на Полицијата и потребите на
обуката, беа поделени во три развојни групи:
1.
2.
3.

Развојна група за Јавен ред и мир (ЈРМ);
Развојна група за Безбедност во патниот сообраќај (сообраќај);
Развојна група за Гранична полиција.

Развојните групи своите активности ги планираа и спроведуваа преку заеднички работни
средби во Академијата или на работните места во седиштата на оперативната полиција, каде се
работеше според поставените цели во Планот и Програмата за развој на новиот полициски
образовен систем. Интересен е податокот дека во време на спроведување на овој проект,
паралелно се одвиваше наставата и на основната полициска обука и на новата Гранична
полиција, која се трансформираше од структурите на Граничната бригада од Армијата на
Република Македонија (АРМ), што беше зацртано со Програмата за хармонизација на
институциите според европските безбедносни структури. Ако се знае дека за обука на
Граничната полиција, која траеше скоро година и половина преку тримесечни курсеви, се
303

Дел о д презентацијата во хо тело т „ Холидеј ин“ во Скопје, одржана по д наслов „Имаме нешто да
кажеме“ на 07.02.2005
304
Кога станува збор за Полициска академија во сите посочени содржини се мисли на Секторот за
основна и континуирана обука, од каде се и за кои се насочени активностите за спроведување на овој
проект со кој се прави зајакнување на капацитетите за основна обука на Полицијата според современите
европски правила, мето ди и процедури.
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терен, а се добиени учесници по барање о д страна на Полициската академија, упатено до М ВР да
определи работници за учество во разво јните групи.
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обучени 1366 гранични полицајци, може да се претпостави колку енергија и кадар се
употребени за овие паралелни процеси. Спроведувањето на КАРДС - програмата во многу
нешта почна да го менува концептот на основната полициска обука, пред сè, започнувајќи од
начинот на размислување, средините за учење или локациите каде слушателите можат
најдобро да научат, дефинирањето на полициските работни места и задачи кои ги извршува
основниот полициски кадар и многу други придружни активности. Новиот образовен концепт
се разликуваше од старото четиригодишно и двегодишно образование по тоа што сега немаше
предметна настава, овде наставната се одвиваше по модули кои се однесуваа не тековното
полициско работење. Од страна на Полициската академија, како дел од содржините за
работните места, беше побарано од МВР да достави официјален документ за работните места
за основните полициски структури и секако задачите за работа на тоа работно место. Преку
овој официјален документ се добива јасна слика за потребите од обука на основниот
полициски кадар, врз база на што преку Проектот се подготвуваа и соодветни задачи за учење.
Оваа нималку лесна задача на почетокот одеше многу потешко заради талкањето по
содржините кои требаше да ги имаат потребните документите за образовниот процес.
Подоцна, откако беа подготвени потребните шаблони за работење на развојните групи и беа
усогласени и стандардизирани, работата одеше многу полесно и многу побрзо во поглед на
развивање на потребните суштински активности и задачи за учење.
Преку модуларниот концепт, во кој еден проблем (модул), се обработува од сите
аспекти до потполно совладување или решавање на проблемот, се овозможува сестраност во
преземање на активностите и зголемување на капацитетот на слушателите и менување на
нивниот мисловен концепт и негово пренасочување. Спроведувањето на овој проект, иако
нецелосно, ги започна и спроведе почетните промени – реформи во осовременувањето на
основното полициско образование кое дирекно беше и практикувано со генерацијата
слушатели на основната обука, која во тој период беше на обука во Полициската академија.
Овие промени сами по себе значеа многу малку и затоа беше потребно да продолжат и да
овозможат комплетни реформи пред сè, во основното полициско образование, а потоа и во
целокупниот полициски образовен систем. Заради успешно спроведување на започнатиот
концепт на реформи на основното полициско образование преку КАРДС - проектот, беше
неопходно потребно истиот процес да продолжи и понатаму. Процесот продолжува во втората
фаза преку соодветен Твининг - проект со земја - партнер, членка на Европската унија, која е
избрана преку Европска агенција за реконструкција и повторно земја - партнер е Холандија
или твининг - партнер е холандската Полициска академија. Сосема очекувано, од Европската
агенција за реконструкција, повторно се избрани истите експерти за продолжување на овој
проект, кој е продолжение на претходниот, но е многу пообемен и посодржаен и од поголема
важност за основната полициска обука.
Твининг - проект помеѓу холандската Полициска академија и македонската Полициска
академија за развој на полициското образование во Македонија
Процесот на спроведување на Твининг - проектот во Полициската академија, беше
еден вид продолжение на претходниот КАРДС – проект и го спроведуваа истите експерти, со
што беше овозможена многу полесна соработката бидејќи веќе беше стекната доверба и имаше
доволно самодоверба кај двете страни за она што се сака да се постигне и секако, начинот на
кој тоа треба да биде спроведено.
Во самиот проект се постевени и одредени цели и истиот е поделен во шест
компоненти кои ќе се спроведуваат со заеднички именител за постигнување на крајната цел.
Крајна цел на Твининг - проектот според Работниот план од 23.11 2006(преземено од
Планот за спроведување на Твининг - проектот)
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КРАЈНА ЦЕЛ
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За да може успешно да биде спроведен Твининг - проектот, истиот е составен од шест делови
или компоненти:
 Компонента 1 – опис на суштински активности и компетенции;
 Компонента 2 – тестови за компетенции;
 Компонента 3 – средини за учење;
 Компонента 4 – систем за обезбедување на квалитет;
 Компонента 5 – обука на наставниците и тренерите;
 Компонента6 – поддршка со ICT (информатичко - комуникациска техника).
Во овој контекст, потребно е да се напомене дека во текот на спроведување на
Проектот, најмалку или воопшто не е развиена и спроведена Компонентата 4 – систем за
обезбедување на квалитет. Објаснувањето е дека таа ќе остане за на крај, откако ќе се развијат
сите други и ќе се формира стручен оддел за оваа компонента.
Како што е вообичаено за секоја работа, а посебно за онаа која се спроведува преку
помош и соработка на ЕАР, потребен е надзор и контрола на активностите во спроведување на
Проектот и користење на средствата од Буџетот, во овој случај тоа беше спроведувано преку
Steering Committee (Стиринг комитет- мешовит комитет од потписниците на Твининг договорот и претставници на ЕАР во Република Макадонија), оваа активност се
извршуваше преку поднесување на официјален извештај за извршените активности од
Работниот план и постигнатите резултати на секои три месеци (квартален извештај). На
почетокот на проектот, во вториот месец е поднесен и еден Почетен извештај, а на крајот на
Проектот е поднесен Завршен извештај за постигнатите резултати за време на спроведување
на Проектот. Паралелно со овие активности во образовниот дел, се одвиваа и активности за
подобрување на инфраструктурата и капацитетите за сместување и помошните средства. Така,
во текот на 2007 година е завршена комплетната реконструкција на Павилјонот бр. 2, којшто
исто така, е и комплетно опремен и во којшто се направени два амфитеатри со донација од
турската Влада.
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Фотографија бр.1 Разгледување на реконструираните објекти од членови на Делегацијата на
ЕУ во Република Македонија, 23 февруари 2007
За реновирањето на овие објекти од страна на Европската унија преку Европската агенција за
обнова и развој (ЕАР), се инвестирани 2,1 милион евра. Целта на реконструкцијата најдобро ја
искажува изјавата на тогашниот директор на Полициската академија Слаѓана Тасева која вели:
„Наша цел е да создадеме институција во којашто ќе се обучуваат идните припадници на
Министерството за внатрешни работи и на другите државни безбедносни институции, за да
станат висококомпетентни професионалци, способни да ги извршуваат своите должности во
нашето мултиетничко и мултикултурно општество“ , нагласувајќи ја притоа важноста на
поддршката од страна на меѓународната заедница.

Фотографија бр.2 Разгледување на реконструираните објекти од членови на Делегацијата на
ЕУ во Република Македонија
При чинот на пуштањето во употреба на реконструираните објекти во Полициската
академија, специјалниот претставник на ЕУ и шеф на Делегацијата на Европската комисија во
Скопје, Ерван Фуере изјави дека „развивањето на системот за полициска едукација е дел од
повеќекратната поддршка на реформите во Полицијата од страна на ЕУ и преку
континуираната поддршка на реформите во Полицијата, ЕУ ја поддржува трансформацијата на
Полицијата од сила во сервис на граѓаните и токму заради тоа, во таа смисла, централна улога
имаат ефикасното полициско работење во заедницата и мултиетнички ориентираниот
образовен систем “306 .

306

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ear/makedonski/ main/ mk-press_release_20070223.htm
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Фотографија бр.3 Разгледување на реконструираните објекти од членови на Делегацијата на
ЕУ во Република Македонија307
Во рамките на проектот финансиран од ЕУ, што започна во мај 2006 година, беа
изведени многу реконструкциски работи во Академијата. Тука влегуваат работите на
капацитетите за обука (отворено и затворено стрелиште и затворен базен), кои беа во лоша
состојба и не беа во употреба. Покрај тоа, беа реновирани и екстериерот и интериерот на
капацитетите за сместување, со што спалните соби добија сосема поинаков изглед.
Центарот за обука од 2008
Годината 2008 е пресвртна година, во поглед на конечната поделба и раздружувањето
на основната полициска обука од обуката на високообразованите кадри за потребите, пред сè
на Полицијата и на другите безбедносни структури во Македонија и пошироко
Раздружувањето траеше подолг период, но својата завршница ја имаше со донесувањето на:
Законот за основање на високообразовна установа Факултет за безбедност во сост ав на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр.81
од 7 јули 2008 и Законот за дополнување на Законот за внатрешни работи, објавен во „Сл.
весник на РМ“ бр.84 од 11 јули 2008.
Овие два законски прописа направија директна поделба на постојната Полициска
академија во: една високообразовна институција Факултет за безбедност во состав на
битолскиот Универзитет и друга институција, Центар за обука во склоп на МВР, за основна,
континуирана и менаџмент - обука на персоналот за потребите на МВР. Ваквата поделба на
надлежностите овозможи само МВР да одлучува за обуките на своите кадри, а истовремено
негови обучувачи да ја спроведуваат обуката, како што е во поголемиот број на европски
држави, а е прво од ваков вид во регионот 308 . Во континуитет е прифатено обуката да трае 12
месеци, од кои 3 месеци се предвидени за теренска или практична обука, а по завршување на
секој квартал се спроведува тест за компетенции и оценување на практично сценарио кое го
спроведуваат оценувачи од практиката309 . На овој начин се дава и се бара двојна
одговорност, како од образовната институција, така и од оперативната полиција, која својот
дел го има во спроведувањето на теренската обука и преку оценувањето на практичните
способности на секој поединечен кандидат. Преку современиот образовен ситем за основна
полициска обука се обучуваат кадри кои се компетентни и располагаат со соодветни вештини и
знаења за успешно извршување на полициските задачи кои произлегуваат од Законот за
внатрешни работи, Законот за полиција и другите прописи, според кои се надлежни да
постапуваат. Токму заради малиот временски интервал за основна полициска обука од 12
307

Фото графиите и извадоци о д тексто т се преземени о д веб - страницата на Делегацијата на Европската
унија во Република Македонија http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ear/makedonski/ main/ mkpress_release_20070223.ht m
308
Во о днос на значењето на реформите во Полицијата и По лицискиот кодекс, повеќе може да се види
во: Годишник на Полициската академија Скопје,2005/ 06, проф д-р Трпе Стојановски, Македонски
полициски кодекс – значаен сегмент од реформата на полицијата на Република Македонија , стр.15
309
Оценувачи може да бидат искусни по лициски службеници кои поминале соодветна обука за
оценувачи која е организирана и спроведена од страна на Центарот за обука
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месеци и заради намалување на трошоците за обука, во континуитет за времетраење на
работниот век продолжува системот на доживотно учење или континуираното образование,
преку дополнителни краткотрајни обуки. Истовремено, со започнување на работата на новиот
Центар за обука, во него во текот на 2009-2011 година започнаа да се одржуваат и меѓународни
регионални обуки, кои најчесто се специјализирани обуки за подобрување на капацитетите и
перформансите во борбата со организираниот криминал. На овие регионални обуки
учествуваат претставници од министерствата за внатрешни работи на земјите од Западен
Балкан: Албанија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Романија а повремено и
други земји. Обуките се спроведувани од меѓународни инструктори специјалисти за одредени
области, кои во почетокот ги организираше американската Влада, а потоа и други безбедносни
организации. Што се однесува до основната обука, по секоја завршена основна обука и во
континуитет додека трае обуката, се прават измени, дополнувања и подобрувања на наставните
содржини, со цел поуспешна полициска обука.

Заклучок
Основната полициска обука никогаш и никаде не е статична обука и истата продолжува
како континуирана обука на полициските службеници за целокупното времетраење на нивниот
работен век. Токму ваквиот однос на полициското работење и процесот на доживотно учење,
овозможува образување на компетентен, квалификуван и професионален основен полициски
кадар, којшто е основна база на полициското работење. Иако во ограничен простор, сепак се
даваат контурите на современиот полициски образовен процес, којшто започнува и завршува
во сегашниот Центар за обука, а претходно тоа биле: Средното училиште за внатрешни работи
„Елисие Поповски-Марко“, ЦОКБОС, ЦОКОБ, Полициска академија и денешниот Центар за
обука.Развојната компонента која се применува во обуката на основната полициска структура
треба да биде пример и за другите безбедносни структури како треба да започнат и да се
развиваат нивните обуки, со една и единствена цел продуцирање на кадар кој стручно,
компетентно и професионално ќе може да се спротивстави на сите современи безбедносни
предизвици, а истовремено ќе им служи како сервис на граѓаните којшто ќе ги задоволува
нивните потреби без разлика на: полот, верата, етничката, или која било друга различност, на
еден недискриминирачки начин, со почитување на човековите права. Многу е значајно да може
во иднина да се овозможи измена на времетраењето на основната обука, односно да биде барем
24 месеци, а не како сега 12 бидејќи на тој начин ќе се овозможи стекнување и на многу други
потребни компетенции кои, заради немањето време, воопшто не се развивани кај слушателите
од основната полициска обука.
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Mladen Trajkov, MA

CONTEMPORARY BASIC POLICE TRAINING IN REPUBLIC OF
MACEDONIA AFTER 2003
Abstract
According to the title “Contemporary basic police training in Republic of Macedonia after
2003” the content of this paper is associated with the transformation of the basic police training
starting from the inauguration of the Police Academy and subsequently with the initiation and
completion of CARDS and Twinning projects managed by the European Union. The content of the
paper consists of four parts given in chronological order and ends with conclusion and references. The
headings of the parts are: Police Academy 2003, New applied concept of European police education
in Macedonia via the project between RM and EAR for strengthening the institutions 2004, Twinning
project between the Dutch Police Academy and the Macedonian Police Academy for development of
police education in Macedonia and Training Centre 2008, and give overview of the process of
transformation and the changes that occurred during this period. Personal perceptions on the
transformation process and recommendations for future development of the basic police training are
given in the conclusion.
Key words: education, development, police training, modules, modernity

149

КРИМИНАЛИСТИКА,
КРИМИНОЛОГИЈА

150

Проф. д-р Борис Мургоски
Факултет за безбедност – Скопје,

УДК:343.346 (497.7)

СПЕЦИФИЧНОСТИ НА УВИДОТ И КРИМИНАЛИСТИЧКАТА ОБРАБОТКА
KAJ СООБРАЌАЈНИТЕ НЕЗГОДИ
Апстракт
Увидот на местото на криминален настан како типично итно и неповторливо истражно
дејствие претставува основана и многу значајна алка од системот на процесните дејствија. Тој
служи за пронаоѓање, фиксирање и изучување на сите околности, траги и докази за
сообраќајната незгода, кои во кривичната постапка се користат како докази и стварање на
оперативни и истражни верзии. Во најголем број на случаи, при обработката на сообраќајните
незгоди, резултатите од увидот се појавуваат како клучни точки од кои зависи понатамошниот
тек и судбината на целата судска постапка, чија цел е утврдување и разјаснување на важниправно релеванти факти во функција на сознавање и докажување на објективната вистина и
субјективната одговорност за настанот.
Во трудот, ќе бидат обработени некои специфичности при вршење на увидот и
криминалистичката обработка кај сообраќајните незгоди, планирање на верзии, како и
елементи на увидната документација.
Клучни зборови: увид, сообраќајна незгода, криминалистичка обработка, верзии,
увидна документација

ВОВЕД
Увидот на местото на криминален настан како типично итно и неповторливо истражно
дејствие, има значаjна улога во системот на истражните и судските постапки. Тој е основа на
судскиот процес и треба да овозможи ефикасен судски процес. Увид се презема кога за
утврдување или за разјаснување на некаков важен – правно релевантен факт во постапката е
потребно непосредно сетилно забележување од страна на надлежен орган (член 230 од ЗКП).
Квалитетното вршење на увидот треба да обезбеди ефикасен судски процес во врска со
сообраќајната незгода. Целта на овој процес е, ефикасно и ефективно во рамките на увидот и
криминалистичко-форензичката обработка на местото на настанот, како и низ анализи, во
согласност со законските принципи да се утврдат сите важни околности и факти за
настанување на незгодата, а посебно пропустите кои придонеле за настанок на незгодата и
нејзините последици: пропусти кои се во врска со создавање на опасна ситуација; пропусти
кои се во врска со можноста за избегнување на незгодата и пропусти кои се во врска со
големината на последицата од незгодата.
НЕКОИ ФЕНОМЕНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ СПОРЕД
ВИДОТ НА СООБРАЌАЈНИТЕ НЕЗГОДИ
Сообраќајна незгода (во натамошниот текст с.н.) е ненадејно настанат општествено
опасен настан на патот во кој учествувало најмалку едно возило во движење и во кој едно или
повеќе лица се загинати или повредени или е предизвикана материјална штета (член 10 т. 40 од
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата). Ненадејноста и непожелноста на
настанувањето на с.н. претставува нејзина битна карактеристика. Класификацијата на с.н.
претставува проблем, чие проучување сè уште не е заокружено.
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Табела 1. Настрадани лица според видот на сообраќајната несреќа
во Република Македонија во периодот 2005-2009310
ВКУПНО
2005
Меѓусебни судири на
возила во движење

2006

2007

2008

2009

СЕ

%

2.192

2.872

3.645

4.325

4.213

17.247

58,6

Удар во запрено возило

156

170

211

147

159

843

2,9

Удар на возило во објект
на патот

218

242

327

278

276

1.341

4,5

Превртување на возила на
патот

145

159

169

190

176

839

2,8

Слетување на возила од
патот

650

653

840

805

1.015

3.963

13,4

Соборување или газење
на пешаци

949

963

1.089

1.132

1.033

5.166

17,5

9

17

25

9

19

79

0,3

СЕ

4.319

5.076

6.306

6.886

6.891

29.478

%

14,6

17,2

21,4

23,4

23,4

Газење на невпрегнат
добиток
ВКУПНО

100

Презентираните податоци (од Табела 1.) покажуваат дека во наведениот период, поради
непочитување на правните, техничките и моралните норми во патниот сообраќај, тешките
сообраќајни незгоди од феноменолошки аспект, се манифестирани во следните видови:
меѓусебни судири на возила во 58,6%; соборување или газење на пешаци во 17,5%, слетување
на возила од патот во 13,4%, удар на возило во објект на патот во 4,5%, удар во запрено возило
2,9%, превртување на возило на патот во 2,8% и газење на невпрегнат добиток во 0,3%.
Како специфични криминалистички карактеристики на сообраќајните несреќи се:
сообраќајната ситуација во моментот на настанувањето на несреќата; техничката состојба на
учесничките возила; последиците од тој кривичен настан; механизмот на сообраќајните
несреќи; причините за сообраќајните несреќи; причинската врска помеѓу кршењето на
правилата за безбедност во сообраќајот (ЗБСП и другите соодветни позитивни прописи) и
настанатите последици; околности и факти, кои зборуваат за евентуални облици на (не)вина;
конкретни услови и причини, кои придонесле за настанување на сообраќајните несреќи. Како
задолжителен елемент на криминалистичките карактеристики на сообраќајните несреќи се
јавува противправниот карактер на дејствијата и однесувањето на учесниците во
сообраќајната несреќа311 .

310
311

Извор: Репувлички заво д за статистика, Годишници за наведените 2005,2006,2007,2008,2009 го дина;
Vodinelic.V, i grupa autora, „Saobracajna kriminalistika“, Beograd, 1986, str 8;

152

СПЕЦИФИЧНОСТИ НА УВИДОТ И КРИМИНАЛИСТИЧКАТА ОБРАБОТКА
КАЈ СООБРАЌАЈНИТЕ НЕЗГОДИ
Увидот е процесно регулиран систем на криминалистичко-тактички и технички
дејствија, при чие реализирање 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) и се проверуваат
паралелно со увидот (неговиот тек) се врши фиксирање на целокупната ситуација на лице
местото како материјално – идеален систем (состојба, обележја, својства и меѓусебните врски и
односи на доказните информации), во неговата непроменета, оригинална состојба и
манифестирани облици заради разјаснување на структурата на кривичниот – криминалниот
настан.312 Уважувајќи ја дуалноста на увидот (процесниот и криминалистичкиот сегмент)
издвоена е посебна системска дефиниција на увидот која најдобро ја одредува смислата и
формата на увидот кај сообраќајните незгоди. Според овој, современ пристап, увидот кај
сообраќајните незгоди е системско дејствие со кое во согласност со одредбите на Законот, се
преземаат, стручно се обработуваат и во увидната документација се регистрираат и фиксираат
предмети, траги и други факти и околности кои се од значење за разјаснување на сообраќајните
незгоди.
Во предистражната и кривичната постапка под поимот откривање се подразбира
процес на пронаоѓање на латентни и потенцијални информации и нивно декодирање
(дешифрирање), а додека разјаснувањето е процес на утврдување дека постојат релевантните
факти, односно дека постоеле, дека имаат одредено значење и врска со другите факти на
конкретниот кривичен настан, односно дека се наоѓаат во одредена врска со сторителот,
кривичното дело и жртвата.
Планирањето на увидот и обработката кај сообраќајните несреќи во основа ги
содржи следниве елементи: 1) одредување на видот на с.н. и обемот на факти кои се неопходни
за понатамошна обработка на с.н.; 2) одредување на почетните (стојни) точки од кои увидот ќе
почне; 3) утврдување на редоследот на прегледот на лице местото; 4) задачи за специјалистите
(сообраќајни инженери, криминалистички техничари, судски медицинари, вештаци и др.) –
членови на екипата за увид; 5) кои технички средства се неопходни за вршење на увидот 6)
поделба на лице местото на одделни јазли; 7) задачи за обезбедувањето на лице местото и
регулирањето на сообраќајот за време на вршењето на увидот; 8) мерки после извршувањето
на прегледот на местото на с.н. (обезбедување, пренесување на оштетени или хаварисани
возила од патот и воспоставување на нормален тек на сообраќајот).
Процесот на истражувањето и разјаснувањето на фактичката состојба и утврдувањето на
субјективната одговорност кај сообраќајните несреќи имаат свои специфичности кои во основа
се одредени со следниве елементи: 1) елиминирање или утврдување на постоење на кривично
дело против безбедноста во сообраќајот и на криминалистичка превенција); 2) гносеолошко предметната дејност се одвива во вонпроцесна и кривично-процесна форма; 3) самиот процес
на спознавање е ограничен со начелото на брзина (итност и оперативност) и роковите за
постапување; 4) субјект на спознавањето е службено лице (криминалистот), а процесот на
спознавање е откривање на кривичното дело и сторителот. Во целосниот поим „откривање“
мора да влезе и откривањето на сите оние факти и околности кои придонесуваат за
акцидентогенезата и виктимогенезата. Тие околности можат да бидат општи и
индивидуални, односно: да зависат од возачот, да бидат поврзани со дејствијата на пешаците и
другите учесници во сообраќајот, техничка неисправност на возилата предизвиката од
конструктивни недостатоци или неквалитетен ремонт, патишта во лоша состојба, неповолни
услови во сообраќајниот тек, недоволна прегледност, недостатоци во патната сигнализација
312

Види: В.Во динелиќ.„ Криминалистика, Откривање и докажување“, Том -1, Скопје,1985, стр.474;
Липовац,К,„Безбедност саобраќаја“, Службени лист,СРЈ,2008;
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(хоризонтална и вертикална) и др. Сите тие околности се меѓусебно поврзани. Обработувајќи
конкретна сообраќајна несреќа, криминалистот, истражниот судија и вештаците треба да ги
истражат конкретните услови и околности кои придонесле за настанување на сообраќајната
несреќа и да дадат предлози за разработка на профилактички мерки на соодветните фактори за
безбедност на сообраќајот.
При увидот и криминалистичката обработка на с.н., постапката мора од првиот момент
да тече методично и по план313 . Без планирање не е возможно објективно, сестрано и потполно
истражување и разјаснување на сообраќајните несреќи затоа што обработката во таков случај
се одвива како спонтан процес со големо учество на случајности. Составувањето на верзии и
планирањето на обработката на сообраќајните несреќи овозможува организирана, ефикасна и
ефективна работа. Пристапувајќи кон работата при сообраќајната несреќа, во првиот зафат
обработувачот не располага со јасни, недвосмислени и сигурни информации за суштината на
општвено-опасните случувања. Колку работата е посложена, толку е поголема потребата за
планирање на обработката на с.н.
Со криминалистичката обработката на с.н. се даваат одговори на деветте т.н. златни
прашања на криминалистиката: Што се случило?; Кој ја предизвикал?; Кога се случила с.н.?,
Каде се случила?; Како настанала и се одвивала?; Со што е предизвикана ?; Дали имаме работа
со еден или повеќе предизвикувачи (соучесници)?; Зошто дошло до с.н.?; Кој е оштетениот
(идентитет, вид и големина на штетата). Во суштина, структурата на деветте златни прашања,
укажува и упатува на нивно раздвојување во два правца. Одговорите на прашањата: „што, кога,
каде, како, кого и со што” ја разјаснуваат и расветлуваат во прв ред објективната структура на
сообраќајната несреќа, додека одговорите на прашањата “зошто, кој и со кого” се однесуваат
претежно на субјективните елементи на таа сообраќајна несреќа.
За да се добијат одговори на деветте златни прашања се преземаат оперативнотактички и истражни мерки и дејствија, со кои се прибираат податоци, со што се потврдува или
отфрла планираната верзија или се наметнува потреба за поставување на нови верзии.
Составувањето на планот започнува со споредувањето на сите податоци кои се
утврдени со работата од првиот зафат и создавање на такви верзии кои се засноваат на
проверени факти и податоци. При обработката на секоја посебна с.н., мора да се земат
предвид најмалку две или повеќе верзии, што ќе зависи од конкретната фактичка состојба.
Притоа, ако обработувачот на с.н. презема оперативно-тактички и истражни мерки и дејствија
само во правец на една претпоставка, тогаш тој би постапувал со предубедување и би дошол
до ситуација да не ја утврди вистината. Во суштина, поимот верзија треба да се означи како
едно од повеќето можни толкувања на некој настан, или на негова поединост што претставува
прв битен елемент, втор елемент е во тоа што таа е претпоставка за фактите на настанот, а чија
правна релевантност сè уште е несигурна, а трет е во можноста за нејзиното споредување. Ако
некоја претпоставка не е подобна за споредување таа не е верзија. Информациите кои се
потребни за составуање на планот за обработка на с.н. по правило се добиваат уште при увидот
на лице местото. Тогаш се поставуваат верзии за околностите и фактите на с. н. Верзиите за
суштината на с.н. се нарекуваат општи верзии, а доколку постојат индиции т.е. основи на
сомневања за кривично дело „Загрозување на сообраќајот“, тогаш се планираат и верзии
според елементите на битието на кривичното дело (субјект, субјективна страна, објект и
објективна страна). Доколку обработувачот располата со помалку (сигурни) факти, дотолку е
потешко да се поставуваат верзии за суштината на с.н. Ако тој не ја планира обработката, не
поставува повеќе верзии (слични и конкурентни), туку дава само една и единствена
313

Види, Мургоски.Б, „Некои аспекти за поимите сообраќајна незго да (несреќа) и за криминалистичката
обработка“, Научно списание,бр.3/ 2007, Бито ла, стр.60 -75; Ангелески.М, Криминалистичка тактика,
2003, Скопје, стр56-58;
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претпоставка (значи дека оди со предубедување), тогаш може да дојде до насочување на
обработката во погрешен правец.
Обработувачот мора да ги утврди следниве околности: време (кога?), место (каде?), начин
(како?), како и други факти во врска со с.н. и за нив да планира соодветни верзиии. Доколку е
во прашање кршење на нормите на Кривичниот законик (КЗ) или Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата(ЗБСП), мора да се планира верзија за вината на предизвикувачот на
с.н. (кој и што се случило?). Неопходно е понатаму да се поставуваат верзии и во врска со
одговорноста на предизвикувачот на с.н., како и за карактерот и големината на предизвиканата
штета. Проблемите во врска со с.н. не може да се решаваат без одговори на прашањата за
причините на тој општествено-опасен настан.
Бидејќи сообраќајните несреќи можат да настанат од многбројни и разновидни причини,
тогаш и верзиите за нив се различни. Како што понапред истакнавне, с.н. можат да настанат,
најчесто од следните причини: непочитување на правните, техничките и етичките норми
(сообраќајните правила и сигнализацијата во поглед на ограничувањата на брзината,
престигнување, растојание и др.) од страна на учесниците во с.н.; разни неисправности на
патиштата, мостовите и сл.; пропусти и недостатоци во организирањето и движењето на
учесниците во јавниот сообраќај; технички неисправни моторни возила (пр. неисправен уред за
управување и запирање, светлосно-сигнални уреди и сл.); околности кои учесникот во јавниот
сообраќај не може да ги предвиди (пр.срцев удар на возачот); грубо невнимание на оштетениот
(жртвата); фингирање (симулирање) на с.н. заради прикривање на некое друго кривичното
дело; убиство со употреба на автомобил како средство на извршување и др. Овие верзии се
нарекуваата типични. Типичната верзија е една од повеќето можни толкувања на с.н., со
постоење на основни, почетни и минимални информации. Тие се јавуваат како „ембриони” на
системот на општите и посебните верзии, а искусниот обработувач ги носи во својата свест
како разни можности. Врз основа на фактите кои се прибираат со увидот и други мерки и
активности од првиот зафат (тука спаѓааат и оперативно-тактичките мерки и активности),
обработувачот создава оперативни и истражни, општи и други верзии, а подоцна и врз основа
на сите достапни извори на информации. Поставувањето, проверувањето и елиминирањето на
верзиите не е еднократен чин, туку постојан процес кој трае сè до завршувањето на
евентуалната пресуда. Бидејќи верзијата како единка е несигурно, проблематично и веројатно
знаење, таа секогаш се поврзува со други верзии. Функцијата на верзијата е трикратна: таа е
специфично средство за откривање на релевантните факти, средство за преминување од
вероватно на вистинско знаење со заклучок и истовремено претставува сознајна метода.
Верзиите не може да се третираат како докази. Кога некој факт послужил за создавање на
верзија, таа со тоа не станала доказ. Кога на пример, еден сведок на с.н. вели дека возачот бил
пијан (бидејќи „постојано пеел”), а други изнесуваат дека возачот при излегување од
возилото(кабината) се затреперил, овие искази - во тој момент - се основа за поставуање на
верзија за неговата алкохолизираност, но понатаму оваа верзија треба да се проверува и
докажува.
Како верзија за елементот на битието на кривичното дело загрозување на безбедџноста на
сообраќајот се јавува онаа за субјектот (на пример, кој седел зад воланот?, или, каде се наоѓал
оштетениот - жртвата во моментот на настанување на с.н.?). Овие верзии зависат првенствено
од ситуацијата на лице место. Доколку на местото на с.н. го нема учесничкото возило (на
пример, се наоѓа во бегство) верзиите во тој случај мора да се создаваат врз основа на исказите
на сведоците - очевидци на с.н., други сведоци и учесници на с.н., но и врз основа на
материјалните докази. Обично, прво се поставуваат верзиии за возилото кое учествувало во
с.н. а потоа за неговиот возач. Образложението за ова е во фактот дека полесно се прибираат
податоци за возилото. Сведоците полесно ќе го забележат возилото (видот, типот, димензијата,
бојата) и бројот на регистерските таблици, отколку што ќе можат да ги забележат и
репродуцираат цртите и особините на личноста на возачот.
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На криминалистичко-тактичкото прашање: кој? (возачот како субјект на с.н.)
неспоредливо е полесно да се даде одговор кога на лице место се присутни возилото и
неговиот возач.
Најчесто осoмничениот (обвинетиот) поставува свои (одбранбени) верзии, спрема кои
обработувачот е должен да се однесува многу внимателно, грижливо и совесно, но и темелно и
најисцрпно да ги проверува. Тие верзии најчесто се одраз на три можни става на осумничениот
(обвинетиот): 1) тој во потполност ја признава својата вина и ги прифаќа резултатите од
обработката на с.н.; 2) само делумно ја прифаќа својата вина и не ги прифаќа во потполност
резултатите од обработката и 3) потполно одрекува дека бил виновен, причината за с.н. ја
наоѓа надвор од себе, а вината ја препишува на друг учесник во с.н.
По правило, осомничениот поставува одбранбени верзии во поглед на причините за с.н.
Тој најчесто се повикува на непредвидливи и непредвидени околности во насока дека:
оштетениот (жртвата) наводно бил невнимателен; патот бил лизгав, влажен, подмрзнат, на
кривините имало недоволна прегледност, раскрсницата била неуредна и непрегледна, работата
на патот била неозначена и необележана и.т.н.; поради лоши атмосверски прилики имало слаба
видливост; изненадно се расипал уредот за управување, уредот за сопирање, пукање на гумите
на тркалата, некој друг дефект на возилото; кај осомничениот настапила изненадна болна
состојба итн. Меѓутоа, се случува осомничениот да не ги отфрла одговорноста и вината, што
само по себе не значи дека тоа признавање е вистинско и искрено. Таквото признавање е
можно да е тактички потег на осумничениот со цел ја прикрие потешката вина од предочената
и да спречи понатамошна поцелосна и подлабока обработка на с.н.
Методите за проверка на верзиите на осомничениот - како и сите останати верзии - се
состојат во откривање на круцијалните факти по пат на увид, реконструкција на настанот,
истражен експеримент, вештачење, искази на сведоците, оштетените и другите учесници во
с.н., како и меѓусебните споредувања на причините и изведените заклучоци од нив. На пример,
верзијата за неповолни услови на коловозот и слабата видливост, обработувачот ја проверува
со проучување на информацијата добиена од метеоролошката служба. При проверка на
верзијата за неисправност на системот за управување или за сопирање, обработувачот ќе
организира преглед на возилото, пробно возење, автотехничко вештачење, а во случај на
наводна изненадна болест на возачот , тој ќе се упати на медицински преглед.
Возачот го прегазил пешакот; возел со голема брзина по влажен асфалт на коловозот;
задниот дел од возилото се занел во десно; возачот сопирал, возилото се качило на десната
страна од патот, удрило во дрво и го прегазил пешакот. Возачот изјавува дека с.н. се случила
поради изненадниот дефект на воланот, а тој навистина е скршен. Се чини дека верзијата на
возачот за виша сила (несреќен случај) има своја објективна потврда. Меѓутоа, со
автотехничкото вештачење се утврдило дека кршењето на воланот настанало после ударот на
возилото во дрво, а дефектот не било претходно како што гласи одбранбената верзија на
виновниот возач.
При увид во врска со с.н. треба, според конкретната ситуација, помеѓу останатите, да се
постави и оперативна или истражна верзија дека можеби с.н. е симулирана заради прикривање
на некое друго кривично дело. Вистина е дека во најголем број случаи се работи за
автентична с.н., но сепак, некогаш постои обид на фингирање (симулирање, инсценирање) на
с.н. заради прикривање на смислено или небрежно убиство, самоубиство и измама заради
добивање на осигурување. Така на пример, во практиката не се ретки случаи да се наиде на
возило кое „налетало“ на дрво, столб или некој друг цврст предмет; возило кое „се превртело“
во провалија, во река или во езерото покрај патот; дека возилото се „запалило“ и во него
возачот „изгорел“; дека некое лице е „прегазено“ на коловозот, а се сомнева дека е смислено
или небрежно убиство или самоубиство.
Криминалистичко-тактичките задачи кои произлегуваат од ситуацијата на фингирана
с.н., се дел на методиката за откривање, разјаснување и докажување на одреден вид кривично
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дело (убиство, измама, разбојништво, потпалување), но во поглед на обезбедувањето на лице
место, дејствијата од првиот зафат, фиксирање на трагите и другите реални докази важат и
правилата на сообраќајната криминалистика (методика на разјаснување на сообраќајните
несреќи). Кај сослушувањето на сведоците и осомничените (обвинетите) постои сродност, но
таа е веќе помала при сослушувањето на другите учесници во с.н.
Пример:на коловозот е најден леш со јасни траги од гуми на возило врз облеката и
телото. Привидот укажува на сообраќајна несреќа. Обработувачот на с.н. тргнал и завршил со
предубедувањето дека прегазувањето е причина за смрт на непознатиот пешак. Организирана е
потрага по избеганиот возач и возилото, но долго време потрагата е без резултати. Долго време
не можел да се утврди и идентитетот на жртвата. Кога е решен овој проблем, биле откриени
важни информации кои дале ново светло за природата на смртта и мотивот за извршеното
труење, кое сторителот (причинителот) сакал да го прикрие со прегазување. Есхумацијата и
судско-хемиското вештачење ја откриле вистината и ја потврдиле новата верзија која требало
веднаш да се постави на почетокот, бидејќи немало доволно податоци. Поради тоа, кога во
ситуацијата има што помалку познати факти и податоци, тогаш е потребно поставување на
повеќе верзии и нивно проверување.
Се случуваат разни видови инсценирања на лице местото (прилагодување на местото
на непостојна с.н. и вештачко предизвикување на промени заради измама на обработувачот на
с.н. и негово насочување на трагање во погрешен правец). Се случува, вистинските виновници
за смртта на учесникот во јавниот сообраќај, кого пред тоа го прегазиле со своето возило, да го
донесат лешот или повредениот во болница, тврдејќи дека наишле на такво лице, односно дека
с.н. наводно е предизвикана од НН сторител. Трагите (вештачки произведени или вистински,
но преадаптирани) треба да докажат постоење на симулирана с.н. или такво одвивање на с.н.
како што му одговара на симулантот на с.н., со цел да ги префрли сомневањата на невино
непознато (некогаш и на познато) лице или да го оправда барањето на фиктивниот (непостоен)
оштетен.
При анализата на трагите во динамичната фаза на увидот се решаваат две
криминалитичко - тактички задачи: 1) каква е врската помеѓу случајот (с.н.); 2) каква е врската
помеѓу трагите и симулантот.
Фингираните т.е. лажните траги треба да ги претстават и направат убедливи сите фази
на сообраќајната несреќа, а за доследно и логично создавање на секоја адекватна трага, се бара
и треба многу сериозна интелектуална работа. Дури и за интелигентниот, искусниот и
навистина вешт возач, многу е тешко да ги реконструира сите можности и поединости кои
одговараат на автентичната с.н. Симулантот мора да си ја замисли работата на обработувачот
на с.н. во рамките на увидот и неговиот логички и психолошки процес, и така да ги прилагоди
трагите и предметите, со цел да го наведе обработувачот на заклучок дека посредува
вистинска причинска врска, што е вонредно тешко. Тој, исто така, мора ситуацијата на лице
место така да ја инсценира за да биде убедлива со цел обработувачот во ништо да не се
посомнева, ниту да поставува верзии за фингираната с.н.
Меѓутоа, успехот на фингирањето е многу неизвесен. Симулантите во своите планови
ги пропуштаат и битните, а особено на прв поглед неважните околности. Покрај тоа,
извршителот на кривичното дело често нервно и емоционално не е дораснат на таа ситуација,
поради што често не успева да ја задржи својата ладнокрвност. Поради збунетоста, тој може да
направи многу грешки и пропусти при фингирањето. Освен тоа, инсцинирањето тој мора да го
изврши брзо и тајно, што претставува дополнителен извор на грешки. При фингирањето на
фактичка ситуација, вниманието на симулантот може значително да биде намалено и се
овозможуваат разни пропусти и грешки. Од наведените образложенија, се случува оние
привидно мали и ситни пропусти и грешки, најчесто да придонесуваат за разоткривањето на
фингираните с.н.
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Постапката за откривање на фингираната с.н. е следна: обработувачот во динамичната
фаза на с.н. се задлабочува во анализа на пронајдените факти и околности на лице местото. Тој
треба веднаш да си замисли (правeјќи мисловна реконструкција) за тоа: како дошло до с.н. и по
кој редослед тоа се случило, чекор по чекор, од почеток до крај по хронолошки ред. Секој
поединечен момент и факт се разгледуваат прво изолирано, сам за себе, дали и колку е тој
таков каков што се покажува, технички изводлив и психолошки можен. Но притоа, не смее да
се заборави дека може да биде технички и психолошки (патолошки) можен и убедлив, а сепак
лажен. Поради тоа е неопходно обработувачот на с.н. постојано да се навраќа на веќе
испитаните податоци, да ги разгледува низ процесот на синтеза со други податоци и во
светлина на новоутврдените факти и околности. Ако на тој начин комбинира, обработувачот
успешно ќе се внесе во ситуација за с.н.. Врз основа на вака анализираните податоци
обработувачот поставува две верзии: 1) настанот се случил како што произлегува од првата
слика на состојбата на лице местото и 2) ако с.н. така не се случила, тогаш какво значање
добиваат тие траги и предмети.
При откривањето и разјаснувањето на фингираните с.н. битно значење има
пронаоѓањето и користењето на мисловните, психолошките и техничките грешки на
сторителот, кои се одразиле во неговата дејност и активностите. Кога обработувачот на с.н. ги
утврдил битните празнини, нелогичностите во мисловната и техничка структура на делото, со
самото тоа се создава можноста симулантот да се демаскира и разоткрие. Според тоа, во случај
на сомневање дека с.н. е фингирана, обработувачот собира информации за тоа дали (и кај кого)
постои мотив во таа смисла. Оваа оперативно-техничка дејност почнува уште за време на
увидот. Многу е важно да се води сметка и за прашањето: дали постои несогласување помеѓу
утврдената состојба на местото на с.н. и исказот (описот) што го дава лицето кое известило за
случајот?.
Низ стручната литература, како и во практиката, познати се случаи убиецот да го
маскира своето злосторство со инсценирање на с.н. Во таа смисла, илустративен е примерот на
B. Mueller 314 презентирајќи еден случај од САД. Имено, во едно кафеана, каде се забавувале,
момчето, тајно, во пијалокот на девојката ставало кантаридин (заради разгорување на
сексуалната желба).Таа во автомобилот се онесвестува. Во паника, момчето симулира с.н. Со
помош на една цевка доведува издувани гасови во внатрешноста на колата и ја чека нејзината
смрт. Тогаш ја вози колата до најблиската полициска станица, каде симулирајќи несвесна
состојба удира во друго возило. Со истрагата кај девојката се утврдува труење со јаглен
моноксид (од издувни гасови), а кај него се констатираат незначителни траги од тоа. Од
обдукцијата на лешот и дополнителните хемиско-токсиколошки истраги откриен е доказ дека
за присуството на кантаридин. Да не се постапувало правилно, стручно и темелно (при
извршената обдукција и хемиско-токсиколошко вештачење) убиството не би се открило, туку
случајот би се сметал како сообраќајна несреќа.
Исто така, се случува возачот да прегази некое лице, а после тоа да го фрли во река, да
го турне од мост или да го постави на жележничка пруга, да го сокрие во каменолом, да го
закопа некаде и сл. Притоа, може се постави и многу важно криминалистичко-тактично
прашање: дали лицето (жртвата) е донесено мртво во возилото или е убиено во возилото? Има
случаи жртвата да е усмртена во возилото и потоа одвлечена до местото од каде била фрлена
во река, езеро или во некоја друга вода, претставувајќи дека наводно испаднала од возилото
или поради несреќна случајност се лизнала во провалија, паднала во вода и се удавила.
Понекогаш возилото со убиената личност зад воланот, наводно излетало од патот и се
превртело низ провалија во водата (река, езеро)и сл.
Како основно криминалистичко-тактичко прашање во вакви случаи се јавува
прашањето: дали телото на лицето(жртвата) било фрлено мртво во водата или смртта
настанала во вода? Притоа, неопходен е интердисциплинарен пристап со цел да се утврдат
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релевантни факти. Во основа, како медицинско-криминалиситички индиции315 за решавање на
вакви прашања се следни: 1) стиснати предмети во рацете ( песок, кал, трева, гранка и сл.); 2)
поради грчевито стискање на рацете има исеченици од ноктите на дланките; 3) блед изглед на
телото кој особено е изразен при давење во ладна вода поради стегање на крвните садови; 4)
најчесто, отворена уста; 5) посмртно модрило на вратот и главата; 6) силна надуеност на
белите дробови на удавениот кои се меки и суви ( после давењето се создава мешавина на
воздух и вода, во облик на ситномеурчеста пена која ги дуе белите дробови како балон). Но,
белите дробови на удавениот не се секогаш такви. По смртта, надуените бели дробови брзо
спласнуваат. 7) белата пена која излегува од устата и носот се создава во душникот и другите
дишни патишта во времето на давењето, а гасовите кои се развиваат во телото постојано ја
тераат таа пена на носот и устата. Ако смртта настапила пред да стигне телото во вода, тогаш
нема да има бела пена бидејќи не е вдишана вода. Сепак, пената сама по себе е несигурен знак
за смрт со давење, но се смета за потполн доказ, доколку белите дробови се многу надуени; 8)
во стомакот може да се најдат честички од животни, алги и други водени билки; 9) десната
страна на срцето е проширена и полна со темноцрвена крв, крвта не се згрутчила, а црвените
крвни зрнца обично се разорени(уништени).
Кога се фингира сообраќајна несреќа со прегазување, со цел да се прикрие самоубиство
или убиство, неопходно е криминалистичкиот техничар да ги разликува трагите од примарното
место на криминалниот настан, од оние кои се на телото, облеката и обувките на несреќникот,
или кои настанале на лажно „лице место“, а судскиот медицинар да ги диференцира
повредите кои се направени за време на животот од посмртните повреди. Само така може да се
пристапи кон одговори на криминалистичко-тактичките прашања: дали станува збор за
вистинска или прикриена с.н.(секако скриена), убиство или самоубиство (едно и друго
фингирано или стварно).
Разјаснувањето на вакви загадочни случаи не е секогаш само по пат на судскомедицинска обдукција, која секако е неопходна, но не и доволна. Заради поставување на
правилна криминалистичко-тактичка дијагноза, се поставуваат и следниве прашањата: дали
смртта настанала после повредите од прегазување или „несреќникот“ лежел онесвестен, или
бил мртов и оставен на коловозот овозможувајќи некој „случаен возач“ да го „прегази“. Или:
дали возачот кој е најден мртов во хаварисано возило бил жив или мртов, при свест или
онесвестен, во моментот кога возилото удрило во некоја препрека? Или паднало во вода?
Истото тоа важи и за оние случаи кога смртта настанала после вдишувањето на
јагленмоноксид.
Овде негативните факти316 (одречни околности- непостоење на некои
околности кои според вообичаените текови на работите или некои верзии би морале да
постојат, и обратно, постоењето на некои околности кои спрема вообичаениот тек на работите
или некоја верзија не би смееле да постојат), се од круцијална важност за разјаснување на
фактичката состојба и утврдување на објективната вистина (наводно несреќа со испуштањето
на издувните гасови во наведениот пример).
МЕТОДИ НА ФИКСИРАЊЕ, НАЧЕЛА И ЕЛЕМЕНТИ НА УВИДНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Да се фиксира лице местото на сообраќајна незгода, значи трајно да се зачуваат
важните обележја на тоа лице место, заради подоцнежна анализа. Фиксирањето на лице
местото кај сообраќајната незгода е основна задача на увидната екипа. Квалитетното
фиксирање на лице местото има одлучувачко влијание на квалитетот и ефикасноста на
судскиот процес. Имено, оној кој ја анализира незгодата и одлучува за неа (судијата,
вештаците и други) не бил на лице место кога се случила незгодата, ниту пак, бил на увид.
Ставовите за незгодата се донесуваат првенствено врз основа на последиците од таа незгода,
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Vidi: Gorki}.S: Medicinska kriminalistika, Beograd,1981.
Vidi: Luki}.M, Pejakovi}.S; Sudska medicina, Beograd, 1975.
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Vidi, Vodinelic.V, cit.trud, str.23;
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односно врз основа на увидната документација во која се фиксирани овие последици и други
елементи од затечената состојба. При фиксирање на лице местото кај сообраќајните незгоди се
користат следните методи: метод на одземање, метод на фотографирање и видео - снимање,
графички метод (скицирање и цртање во размер) и вербален метод (записник за увидот). Во
изработката на секоја увидна документација треба да се почитуваат трите основни начела, и
тоа: начело на објективност, начело на усогласеност и начело на сеопфатност317 .
Со примена на набројаните методи на фиксирање на увидот, се добиваат различни
елементи на увидната документација, и тоа: записник за увид на сообраќајната незгода,
фотодокументација од увидот, скица од лице местото, ситуациски план од лице местото и
останати прилози.
Вербалниот метод се базира на можноста со зборови (вербално) да се прикаже затечената
состојба на лице местото. Со примената на овој метод доаѓаме до записник за увид, службени
белешки, разни извештаи и сл.
Записникот за увид е процесно најзначаен елемент од увидната документација. Иако во
техничка смисла ова не е најпогоден метод за фиксирање на лице местото, записникот има
најголема процесна вредност, затоа што единствено тој се споменува во законот. Записникот за
увид би требало да има три дела: воведен, описен и завршен дел. Во воведниот дел записникот
би требало да се навести правниот основ за вршење увид и најважните податоци за: незгодата,
органот и увидната екипа, местото и времето на увидот (незгодата), начинот на обезбедување
на лице местото, метеоролошките прилики, значајните дејствија кои се реализирани пред
почетокот на увидот и сл. Во описниот дел би требало што посеопфатно да се опишат важните
елементи на затечената состојба на лице место, а посебно, општиот изглед на лице местото,
најдените возила, лицата, лешови и други предмети и траги на лице место (опис, положба,
димензии и други важни обележја), податоци за патот и времето, податоци за возилата –
учесници во незгодата, податоци за лицата учесници во незгодата (вклучително и податоци за
патниците во возилата), податоци за повредите на учесниците во незгодата, податоци за
оштетените возила и објекти, применетите постапки на фиксирање (фотографирање,
скицирање, одземање, мулажирање итн), преземените дејствија при увидот итн. Во завршниот
дел од записникот за увид се внесуваат податоци за наложените дејствија кои ќе следат после
увидот (возило упатено на вонреден технички преглед, даден налог за обдукција на леш и сл.),
податоци за времето на завршување на увидот, име, презиме и потпис на записничарот и
раководителот на увидот.
Фотодокументацијата е уреден збир на однапред одредени групи фотографии, кои
систематски го прикажуваат изгледот на најзначајните елементи на затечената состојба.
Обично, во фотодокументацијата се наоѓаат следните групи фотографии: широк (општ) изглед
на лице местото, близок изглед на лице местото, меѓусебна положба на предметите и тра гите
од незгодата, изглед на предметите и трагите од незгодата, изглед на возилото и објектите
(посебно оштетување на нив), изглед на лешовите (посебно надворешните видливи повреди) и
изгледот на деталите на трагите и предметите.
Како резултат од примената на графичкиот метод се добиваат скици и ситуациски
планови. Скицата е едноставен, со слободна рака, графички приказ на затечената состојба на
лице местото. Во скицата се исцртуваат сите важни елементи на затечената состојба, а потоа се
котира сè што е мерено и тоа онака како што е мерено. Скиците, по правило, се изработуваат
на лице местото на сообраќајната незгода, за време на увидот. Скицата се црта кај секој увид
кај сообраќајна незгода и би требало секогаш да се доставува на судот. Скицата има голе ми
предности во однос на останатите елементи на увидната документација: Поради своите
предности, скицата би требало секогаш да се изработува и приложува со увидната
документација.
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Ситуацискиот план е цртеж во размер кој технички коректно, верно ја прикажува
затечената состојба на лице местото. Овие цртежи се изработуваат во простории, со помош на
прибор за цртање, а врз основа на скиците и белешките од лице местото. На ситуацискиот план
се котираат само најважните мерки и тоа онака како што ќе бидат користени за анализа.
Како останати прилози на увидната документација се одземените предмети.
Одземањето на предмети од сообраќајната незгода подразбира дека тие на лице место стручно
ќе се обработат, издвојат, спакуваат и сочуваат, така што да можат да се користат при
подоцнежни вештачења и анализа на незгодата. Во практиката, најчесто се одземаат
тахографски записи, отпаднати делови од возилата (парчиња од трепкачите, парчиња од
скршено стакло, лушпи од боја и сл.), делови од облеката и обувките на пешаците, траги од
крв, делови од возилата (фарови, пневматици, спони, сопирачки цилиндар, тахограф и сл.) итн.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
При вршењето на увидот и криминалистичката обработката на сообраќајните незгоди,
неопхподно е потребно од страна на надлежните истражни органи - криминалистите
(полициско-криминалистичкиот работник, истражниот судија и вештаците) планско,
методично и систематско постапување со цел да може стручно, совесно и целосно да ги
истражат сите конкретни услови и околности кои придонеле за настанување на сообраќајната
несреќа и да дадат предлози за разработување и оживотворување на профилактичките мерки на
соодветните фактори за безбедност на сообраќајот. Притоа, со подеднакво внимание треба да
се постапува како кон позитивните факти (постојни траги и предмети на местото на настанот),
така и кон негативните „факти“ (одречни околности). Всушност, под негативен „факт“ во
криминалистиката се подразбира не само отсуството на нешто, туку и постоење на траги и
предмети на сообраќајната незгода, ако едното или другото противречат на вообичаениот тек
на настанот.
Сметаме дека единствено правилен стратегиски пристап при градењето на доказната зграда
во предистражната и кривичната постапка, кога е тоа можно, е да се премине на комбиниран
доказ, кој се состои, како од персоналните (личните), така и од реалните (материјалните), како
од непосредните, така и од посредите докази. На тој начин, поединечните видови докази
меѓусебно се надополнуваат и се проверуваат, потврдуваат или порекнуваат. Поради тоа,
комбинираниот доказ природно вреди толку, колку што се важни неговите елементи.
Поради природата и специфичниот карактер на сообраќајните деликти и несреќи, при
нивната криминалистичка обработка, непходно е потребно меѓу надлежните органи и служби
да се остварува висок степен на соработка, координација и континуирана едукација низ
интердисциплинарен пристап. Во тој правец и продлабочување на соработката помеѓу
надлежните органи во предистражната, истражната и кривичната постапка: Министерството за
внатрешни работи, судовите и јавните обвинителстава, како и со другите органи и институции.
Во тој правец, потребно е континуирано стручно дооспосоување на надлежните органи за
истрага на местото на настанот, низ разни облици (советувања, семинари, стажирање во
Секторот за криминалистичко-технички вештачења на МВР), како и активно следење на
стручната литература и научните достигнувања во областа на криминалистиката и
форензиката.
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SPECIFICS OF THE INSPECTION AND CRIMINAL PROCESSING OF
THE ROAD TRAFFIC ACCIDENTS
Abstract
Inspection at the crime scene as typically urgent and unprecedented investigative action,
occupies an important place in the system of investigation activities. It served for detecting, fixation
and study of all circumstances, traces and evidences of the road traffic accident, which a re used as
evidences and for the formation of operational and investigative versions during the criminal
procedure. In the most cases, during the criminal processing, the results of the inspection are
emerging as key points that determine the future course and destiny of the whole process aimed at
determining the objective truth and subjective responsibility for the event.
In this paper will be analyzed some specifics of the inspection and criminal processing of the
road traffic accidents, planning the versions, as well as elements of the inspection’s documentation.
Kew words: inspection, road traffic accident, criminal processing, versions, inspection’s
documentation
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КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА
„ПРОНЕВЕРА ВО СЛУЖБАТА“ И „ПОСЛУЖУВАЊЕ ВО СЛУЖБАТА“
Апстракт
Кривичните дела „Проневера во службата“ и „Послужување во службата“ се од
групацијата на кривични дела против службената должност каде сторителите искористувајќи ја
службената положба и овластувањата се стекнуваат со противправна имотна корист за себе
или за друг, а доста често за таа цел „позајмуваат“ службени пари или други вредности
доверени во службата кои ги користат одреден временски период и ги враќаат назад. Ова се
две кривични дела кои имаат исти или слични криминалистички карактеристики, како што се
својствата на сторителите, начините на извршување, средствата, местото и времето на
извршување, а се разликуваат во однос на мотивите на сторителите. Главен мотив е
стекнување на противправна имотна корист со тоа што кај проневерата парите и средствата
доверени во службата, сторителот нема намера да ги врати, а кај послужувањето во службата
има намера да ги врати, но „кога“ е битен елемент за кој треба да се обезбедат докази во
процесот на истражување. Истражувачкиот процес е проследен со расветлување на факти и
податоци, односно обезбедување на материјални и идеални докази со кои треба да се расветлат
мотивите и намерата на сторителите. Идејата на овој труд е истражување на појавните облици
и форми на проневерета и послужувањето во службата, кои се најчести сторители, кои се
најчести „работни места“, или овластувања кои се искористуваат, утврдување на мотивот и
намерата, а секако и видот и висината на доверените пари и предмети на криминален напад,
како и самиот процес на откривање, расветлување и обезбедување на докази и класификација
на делото врз основа на релевантните докази.
Клучни зборови: проневера во службата, послужување во службата, противправна
имотна корист, криминалистички карактеристики и мотив на сторителот.
ВОВЕД
„Проневера во службата“ и „Послужување во службата“ се кривични дела од иста
групација на кривични дела против службената должност, а припаѓаат на групацијата на
економско-финансискиот криминалитет бидејќи имаат исти или слични криминалистички
карактеристики. Заедничко за овие кривични дела е дека може да бидат извршени од лица со
професионални и стручни знаења и користење на својствата кои произлегуваат од работно
место, доверени работи и работни задачи, задолжувања, должности и овластувања во рамките
на вршење на одредена професија, дејност или должност. Тоа би значело дека овие кривични
дела сторителите може да ги вршат во рамките на нивните професионални должности и
овластувања, а се поврзани со незаконско искористување на вредности, имот или пари
доверени во вршење на службата. Станува збор за типични имотни деликти каде сторителите
се стекнуваат со одредена противправна имотна корист за себе или за друг во вршењето на
службата и со искористување на пари, имот или други вредности со кои се задолжени во
рамките на нивните овластувања и должности. До ден денес, овие кривични дела се едни од
помасовните криминални поведенија кои се речиси идентични според некои криминалистички
карактеристики, се менуваат само начините на извршување и средствата на криминално
постапување, додека мотивите, намерата и својствата на сторителите се речиси исти,односно
идентични.
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ИСТОРИСКИ ОСВРТ
Првите кривични дела со елементи на злоупотреба на службената должност и
овластувањата датираат по периодот на востановувањето на институтот на одговорност, а
првите кривични тужби против римските чиновници се според Законот „Lex Acilija“. Според
одредбите на овој закон, сторителите на злоупотреби не само што имале обврска да ја
надоместат штетата, туку ваквите однесувања кон пропишаните санкции биле
изедначени со кражбите, така што надоместокот на штетата се плаќал во двоен и знос.
Според подоцна донесениот Закон „Lex Servilija“, за сторителите на злоупотреби освен
надомест на штетата во двоен износ, било предвидено и губење на политичките права“318 .
Во робовладетелскиот период има нови појавни облици - форми кои настанале од
власта и експлоатацијата. Експлоатацијата е вршена преку чиновниците, кои за сметка на
робовладетелите ги собирале разните давачки, бидејќи чиновниците имале власт и во име на
таа власт правеле злоупотреби во нивна корист. Тоа се облици на злоупотреба на
овластувањата кои се состоеле во повреда на интересите на робовладетелската - владејачка
класа, од страна на чиновниците, коишто ја вршеле власта во име и за сметка на класата на
власт. Чиновниците, дел од собраните давачки за данок го присвојувале за себе и своето
семејство и тоа го правеле со злоупотреба на овластувањата и довербата што им била дадена од
владејачката класа.
Во феудализмот, „сиромашните селани често се жалеле на кралот поради
несразмерните барања за лични потреби, корупција и одлуките на судењата од некои
грофови“319 . Тоа како проблем било согледано од владеајачката структура и на некој начин е
објавена војна на службениците кои противзаконски се богателе за сметка на класата која била
на власт. „Зголемената раширеност на злоупотребите на кнезовите, привилегираниот сталеж и
другите извршители на државната власт, биле мотив за донесување на закон со кој овие
однесувања ќе се санкционираат, а тоа е законскиот акт „Consitutio Criminalis Carolina“,
донесен во 1532 година во Германија“320 . Кривично - правните одредби биле содржани во
105 члена, а само три биле посветени на злоупотребата на службената должност. Тоа биле
кривичните дела во случај кога еден застапник (полномошник) во ист спор дава правна помош
на двете страни; кога чиновник ќе пушти од затвор осуденик на слобода и случајот кога во
казнената постапка судијата прима награда од обвинетиот. Иако се направени обиди за да се
кодифицира регулативата во однос на криминалитетот кој го вршеле државните службеници,
постапките против нив биле доста ретки и без некакви завршници, односно без казна за
сторителите.
Првите инстуционални решавања на проблемите со злоупотребите се забележани во
„Франција каде во 1716 година бил формиран посебен суд чијашто надлежност била да суди
во последен степен за сите злоупотреби. Но, бидејќи тоа било толку раширена појава, добила
статус на обичај, па било согледано дека појавата не може да биде искоренета со остри осуди,
поради што веќе наредната година доаѓа до општа амнестија со посебен едикт, со кој е укинат
овој специјален суд. Ова е единствен случај во историјата, каде што државата не само што не
можела да излезе на крај во борбата против службениците, туку во постапката со општа
амнестија, јавно ја признала својата немоќ“321 .
Буржоаските или капиталистичките држави во споредба со феудалните држави во
основа биле подемократски, од аспект на декларирање на начелата на еднаквост и слобода на
луѓето. Сепак владејачката класа ја вршела државната власт преку своите службеници кои не
биле имуни на злоупотреби. Од тие причини е воведена одговорност за сторителите на
318

To manović M. , Krivična dela korupcije, Beograd, 1990 g. , str. 23.
Radanović M., Krivično delo zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja, Bezbednost br. 4, Beograd, 1995
godine, str. 11.
320
Витларов Т. , „Репресија и превенција на корупцијата“, Штип, 2006 го дина, стр. 22.
321
Исто стр. 21.
319

165

кривични дела со елементи на злоупотреба во вршењето на службата и биле изведувани на
одговорност пред редовните судови.
Со Законикот од 1791 година, во Франција била издвоена посебна групација на
инкриминации како „Злосторства на јавните службеници во вршењето на доверената
власт“. Иако злоупотребите на јавните службеници се сметале за инкриминирани однесувања,
на судовите им било оневозможено да водат постапка против службениците за злоупотреба на
службената положба, пред да добијат одобрение од надлежните административни власти.
Во втората половина на XIX век појавата на злоупотребите и останатите облици на
криминални однесувања од економско - финансиската сфера добиле масовен карактер.
Корупциските афери биле во сé поголем број, така што во законските измени се водело сметка
и за воведувањето на построги постапки и соодветни казни за сторителите од редот на
државните службеници. Било востановено ново кривично дело „Трговија со влијание“, кое
посебно, се однесувало на оние лица кои вршеле одговорни функции.
Сторителите на криминалните дела со кои се злоупотребувала одредена функција во
општеството, „според теоретичарите е наречен криминал на бели јаки, односно white - collar
crime, поим често користен за дефинирање на злоупотребата на положбата, власта, трговија со
дрога, затворена трговија, измами, минимално плаќање на работната сила, кршење на законите,
експлоатацијата која предизвикувала финансиски, физички, психолошки штети кај поединците
и нарушување на економските, политичките и општествените институции и вредности“322 ,
Сатерленд (Sutherland), направил разлика во однос на сторителите разликувајќи white collar
worker од blue - collar worker (физички работник) во областа на криминалитет. Првиот слој на
криминалци (white collar worker), „фините луѓе“ од елитните или горните слоеви, според
направените криминални работи биле поопасни како криминалци од физичките работници
(blue – collar worker). Уште Аристотел ја обработувал оваа поделба на криминалците, па така
тој има напишано дека „најголемите злосторства не се извршени за прибавување на
нужното, туку за прибавување на излишното“. Тоа се професионални криминалци коишто
припаѓаат на одредени општествени групи што вршат одредени функции и ги злоупотребуваат
истите раководени од мотивот на безобѕирна алчност, заразени од потрошувачката психологија
и од потребите за луксузен живот“323 .
Низ историјата и денес проневерата и послужувањето во службата се криминални
поведенија при кои сторителите користат одедена позиција, ситуација на располагање со
,,туѓи“ средства или имот во остварување на нивната криминална замисла или криминална цел,
која секогаш е стекнување на противправна имотна корист.
Зборот „ситуација“ има латинско потекло (situs, situatio = положба, состојба) и
означува систем од субјективни и од објективни околности и услови кои доведуваат до
создавање соодветни односи во одредена ситуација или положба. За однесувањето на човекот
како општествено битие, од суштествено значење е дадената конкретна животна ситуација,
која означува збир на околности и услови за материјално и духовно егзистирање и кои го
детерминираат местото и улогата на секоја индивидуа во општествените односи, непосредно
влијаејќи и на нејзиното поведение во одреден момент. Во секоја животна ситуација треба да
се разликува објективна содржина што ја определува настанатата ситуација во стварноста и
субјективното значење што ѝ се придава од страна на субјектот, итн. Своевиден појавен облик
на животна ситуација е конфликтната ситуација чие познавање има извонредно значење за
навлегување во суштината на начинот на извршувањето на кривичното дело324 .
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„Стручното знаење во случаите на вршење на криминален напад во рамките на
одредена професија или работно место му овозможува на сторителот да ги искористува
криминогените фактори, кои константно постојат и дејствуваат на најдобар и најефикасен
начин да ги извршува и истовремено да ги прикрива кривичните дела во континуитет.
Повторувајќи го истиот појавен облик, сторителот се специјализира за него (го усовршува
начинот на извршување и прикривање), што уште повеќе го отежнува откривањето, а тоа
повторно иницира продолжување со криминалната активност, па со текот на времето, наместо
редовното работење, вршењето на кривичните дела станува занимање, а основен извор на
приходи е користа остварена од криминалните активности“325 .
Стручното знаење поврзано со ситуација на задолжување со парични средства, имот
или други вредности во рамките на вршење на службата, а тоа во сплет со субјективните
карактеристики на личноста на сторителот создаваат можност за криминално дејсвување каде
сторителот или сторителите во подолг временски период криминално дејствуваат, се
стекнуваат со противправна имотна корист и, во зависност од контролниот механизам на
нивното работење, периодично се откриваат. Но, практиката покажува и долгогодишно вешто
криминално постапување со вршење и на други криминални дејствија со елементи на
фалсификување на документи да не бидат откриени и санкционирани, а за тоа често свој
придонес има и слабиот контролен механизам, а да не зборуваме за организираните
криминални ситуации каде и „контролорите“ се дел од криминалната шема или структура. Тоа
се веќе сложени криминални ситуации, а да не бидат откриени и расветлени во последно време
придонесуваат и современите средства на работење, односно користењето на компјутерите и
вештите манипулации со компјутерските податоци.
КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА
„ПРОНЕВЕРА ВО СЛУЖБАТА“ И „ПОСЛУЖУВАЊЕ ВО СЛУЖБАТА“
Проневерата и послужувањето во службата се кривични дела од групацијата на
економско – финансискиот криминалитет и за да ги анализираме нивните кривично – правни и
криминалистички карактеристики, најнапред тргнуваме од дефинирање на поимот на
економско – финансиски криминалитет. ,,Економско – финансиски криминалитет е
ненасилен криминал извршуван од страна на сторители кои имаат законски пропишани
својства, користат посебна положба и моќ во општеството, а криминално дејствуваат во
рамките на посебните овластувања и должности, се организираат во зависност од
законските овластувања, криминалната улога и можности за криминално дејствување со
цел криминална реализација на претходно добро осмислена криминална операција која
има за цел стекнување на противправна имотна корист без користење на ненасилни
средства со фалсификувања, прикривања, измама и нелегален трансфер на криминално
стекнатите приноси се со цел прикривање и оневозможување на криминалот и
обезбедување на криминално стекнатите приноси од дофатот на силите на прогон во
национални рамки“.
„Стекнувањето на материјална цел е основниот мотив на сторителите на проневера и
послужување кои вешто ги користат своите овластувања и можности за располагање со ’туѓи
вредности и добра’ кои им се ставени на располагање во вршење на службата. Кај овие дела
станува збор за искористување на туѓи вредности и добра и стекнување на противправна
имотна корист, но само од страна на службени или одговорни лица кои злоупотребувајќи ги
своите овластувања вршат проневера или послужување на вредности и добра. Иако, се ова
имотни дела каде мотивот на сторителите е присвојување на туѓ имот, вредности или имот, не
станува збор за кражба, тешка кражба или разбојништво. Овде станува збор за доверени
предмети во вршење на службата, предмети, вредности, средства со кои располага службеното
или одговорното лице, но бидејќи кај нив преовладува мотивот за стекнување поголеми
богатства од „реалната заработувачка“, често посегнуваат и по тоа што им е доверено, но не е
325

Бановиќ Б. , оп. цит. стр. 35. (1)

167

во „нивна сопственост“. Станува збор за туѓ имот, туѓи пари или вредности коишто
сторителите, во рамките на своето работење, си ги присвојуваат и преземаат други криминални
активности за „прикривање“ на основната криминална активност. Така што често
фалсификуваат документи, внесуваат лажни податоци во компјутерскиот систем, но и
пријавуваат „лажни кривични дела“. Во стручната литература од областа на криминалистиката,
тоа се нарекува фингирање или пријавување со прикажување на лажна ситуација за извршено
кривично дело со цел да се прикрие основното кривично дело со елементи на проневера или
послужување во службата. Сторителите со цел да „се спасат од кривична одговорност“,
пријавуваат фингирани тешки кражби, разбојништва или разбојнички кражби. Сторителот е
свесен дека ќе биде откриен и дека ќе одговара за стореното кривично дело и за да ја одбегне
таквата „опасност“, најчесто фингира одредена ситуација и пријавува друго кривично дела, а
истиот се претставува како жртва на тоа пријавено кривично дело. Сторителите одат до
крајности и во одредени ситуации ,„глумат жртви“ на кои им се нанесени тешки телесни
повреди, се самоповредуваат со огнено или ладно оружје. Овде станува збор за поврзување на
личниот интерес и индивидуалната психологија на криминогено однесување. Убеденоста во
стручните квалитети поради што мисли дека не може да биде откриен во криминалната
активност, е доста битен личен елемент според кој некое лице се јавува во улога на ст орител
токму на кривични дела од областа на економскиот криминалитет во средината на неговото
професионално ангажирање“326 . Многу кривични дела се извршени врз основа на личниот
интерес како мотив, кој може да биде толку силен кај некои лица кои, иако ја сфа ќаат
општествено - негативната страна и кривично - правната санкционираност, сепак, дејствуваат
криминално. Индивидуализмот и индивидуалната психологија говорат само за поголема
изразена можност за вршење кривични дела, за чија манифестација е потребно и влијание на
многу други околности.
Професионалните делинквенти, покрај сколоноста за вршење определен тип на
кривични дела имаат развиено и исклучителни способности за нивно ефикасно извршување со
помал ризик од откривање. Токму и организираноста на сторителите во рамките на една
професија или дејност, имаат за цел нивно поврзување, организирање со цел нивната
криминална активност да не биде откриена. Проблемот со криминализирање на професијата,
во светот и кај нас е согледан низ бројните практични случаи на извршен криминалитет, па
поради тоа во одредени сфери по иницијатива на „некриминализираните структури“ се барани
начини и методи за превенирање од криминализирање на одредени професии, служби и сл.
Покрај повредата на интересот на законито постапување на службените лица,
проневерата е и дело против имотот. Според својата природа ова дело има и пошироко значење
од службените казниви дела. Се заштитува посебниот однос на доверба, интересот за
правилно вршење кои било овластувања што се состојат во располагање, управување,
користење со имот доверен во службата. Поради тој посебен однос на доверба, ова дело се
разликува од затајувањето.
„Проневерата е специјален вид затајување што се врши при располагање со средства
(предмети) што му се доверени на лицето во вршењето на службата“327 .
Проневера во службата е кривично дело кое може да биде извршено од страна на
службено лице, одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице кое има
претставништво во Република Македонија или лице кое врши работи од јавен интерес, ако
делото е сторено во вршење на неговото посебно овластување или должност определени со
закон, кога со намера да прибави за себе или за друг противправна имотна корист ќе присвои
пари, хартии од вредност или други подвижни предмети доверени во службата. Ова дело е
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градирано и одговорноста е поврзана со стекнување на поголема, значителна или мала имотна
корист или е нанесена помала, поголема или значителна штета328 .
Како објект на напад најчесто се пари, хартии од вредност или подвижни предмети
доверени во службата. Под доверени предмети се подразбираат предмети што се во владение
на сторителот и со кои тој може да располага во вршењето на службената должност. Како
сторители на овие дела, најчесто, се јавуваат шалтерски работници во пошта или во банка, кои
во рамките на своите обврски вршат наплата и исплата на парични средства.
„Под поимот подвижни предмети доверени во службата, се сметаат оние предмети
што му се предадени на службеното лице за да може со нив да ја врши службата. Тоа се пари,
хартии од вредност или други потребни предмети. Битен елемент за постоење на ова кривично
дело е дека се работи за доверени предмети за извршување на службената должност“329 .
Кривичното дело „Проневера во службата“, најчесто е поврзано со одредени работни
места, на пример во финансиските институции или институции кои работат со уплата и
трансфер на пари, како што се пошти или менувачници, но ова дело може да биде извршено и
од службени и одговорни лица кои работат со пари или имот, а тоа се благајници, поштари,
шалтерски работници. Софистицираните или најновите појавни облици на проневери се
поврзуваат со службеници и информатичари кои ракуваат со податоци во финансиски
институции или кој било друг државен органи или кое било правно лице во рамките на своите
професионални ангажмани за работење со предмети и средстав кои може да бидат
проневерени. Денес најчесто проневрите се вршат со пренасочување на пари од една сметка на
друга по електронски пат, без за тоа да се води каква било службена документација.
Електоронското префрлување на пари од една сметка на друга во мали или „цепкани износи“
не се забележува при вршење на контрола или се „одбива на техничка грешка“. А таа, грешка
на некого му носи „принос“. Забележани се случаи во практиката на пренасочување на мали
износи од нивните сметки кон „тајни сметки“ на кои правните и физичките лица не обрнуваат
внимание, контролите не ги забележуваат, а сето тоа на сторителот или на сторителите им носи
високи приноси, имајќи ги предвид бројноста на трансакциите во една банка во текот на
денот, а криминалната активност може да трае и со години и сторителот „незабележано“ се
стекнува со високи криминални приноси. Исто така, во практиката се забележани и случаи на
пренасочување на помали износи од сметки на правни лица кои располагаат со високи сметки
и кај кои е голем бројот на влез и излез на сметката, на „тајни сметки“ или сметки на лица кои
ги отвориле сторителите и тие со нив расоплагаат.
„Начинот на извршување на проневера во службата зависи од повеќе фактори, како
што се: видот на предмети кои се присвојуваат, дејност на државниот орган или институција,
производствено или трговски претпријатие, услужна дејност, работното место и статусот на
лицата кои го вршат ова кривично дело. Присвојувањето, најчесто се манифестира преку
предизвикување на „кусок“ кој кај проневерата е најчесто последица, без оглед што се
фалсификуваат документи, тоа е најчесто манипулација на сторителот за да ја прикрие
криминалната активност. На овој факт секогаш треба да се обрне внимание, бидејќи
сторителите во обид да прикријат едно, вршат друго кривично дело и притоа оставаат значајни
материјални траги и докази кои имаат големо значење за откривање и докажување на ова
кривично дело“330 .
Проневерите како посебни видови криминални однесувања се извршуваат во оние
државни органи, институции и правни лица каде сторителите имаат статус на службени лица, а
располагаат со парични средства, хартии од вредност и други вредности и добра, и каде
проневерувачите секогаш изнаоѓаат начини, методи и средства за прикривање на сопствената
криминална активност со фалсификување или уништуивање на документацијата, која, според
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закон или друг подзаконски или интерен акт, се должни да ја водат во рамките на своите
должности и овластувања.
„Послужување во службата“ е кривично дело кое се извршува од страна на
,,службеното лице кое неовластено ќе се послужи со пари, хартии од вредност или со
други подвижни предмети доверени во службата или овие предмети неовластено ќе му ги
предаде на друг да се послужи“331 .
Ова криминално однесување од проневерата се разликува само по намерата на
сторителот. Имено, кај ова инкриминација сторителот е со намера да ги врати предметите или
средствата со кои се послужил, а при проневерување нема намера за враќање, туку за трајно
присвојување. Послужувањето претставува привремено користење на предметите со намера
истите да се вратат неоштетени или паричните средства со кои се послужил да бидат вратени
во целост. Проблемот се јавува ако делото се открие пред враќањето на средствата кога треба
да се изнајдат докази дали постоела намера за нивно враќање, што е доста тешка работа,
бидејќи намерата тешко се докажува.
„Битна карактеристика на кривичното дело „Послужувањето во службата“ за разлика
од делото „Злоупотреба на службената положба и овластување“, се состои во тоа што, кај
првото кривично дело мотивот на сторителот не е во насока на прибавување некаква корист за
себе или за друг или нанесување штета, туку е доволно само службеното или одговорното лице
за себе или за некој друг да земе, односно да даде на привремено користење пари, хартии од
вредност или други подвижни предмети, кои му се доверени во вршење на службата. Токму
поради субјективниот елемент на овие кривични дела, сторител може да биде само службено
или одговорно лице , стекот помеѓу овие две кривични дела е исклучен“332 .
„Послужувањето во службата“ од „Проневерата во службата“ се разликува само
според еден елемент кој е најбитен за тоа дали има и какво криминално дело е сторено во
секој поединечен случај, а тоа е намерата да се вратат или не доверените пари и средства,
што е битен елемент кај овие кривични дела. Доколку постои намера за враќање на парите,
тогаш имаме послужување, но повторно треба да се разјасни како е искажана таа намера. Кај
сите откриени и расветлени случаи на проневери, сторителите во разговорите истакнувале дека
имале намера да ги вратат парите, хартиите од вредност и сл., но во тоа биле оневозможени
поради сменување од работното место, разрешувањето и сл. За да се докаже дека постои само
послужување во времето пред откривањето е потребно да се направат одредени дејствија со
кои се укажува на постоење волја или намера за враќање на парите.
„Проблематично е разграничувањето на проневерата од послужувањето, односно
разјаснувањето на фактите кога сторителот само се послужил со доверените пари или
предмети со намера да ги врати или тој ги присвоил со други криминални однесувања со
намера да ги присвои без да биде откриен. Таквите дејствија се проследени со одредени
фалсификувања и уништувања на деловната документација што се надлежни и обврзани да ја
водат“333 .
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Слика бр. Место на проневера

Слика бр. Време на проневера

„Основна карактеристика на кривичното дело „Проневера“ и „Злоупотребата на
службената положба и овластување“ е тоа што дејствието на извршување и кругот на
сторителите се стеснети, тоа се службени и одговорни лица, додека дејствието на извршување,
мотивот на кривичното дело, речиси секогаш се поврзани со присвојување само на пари,
хартии од вредност или други подвижни предмети доверени во службата. Проневерата е
типично имотно кривично дело, но субјективниот однос на сторителот го вбројува во
групацијата на кривични дела против службената должност. Помеѓу овие две кривични дела
постои однос на специјалитет, а идеалниот стек е исклучен.“334 .
Истражувањето на кривичните дела против службена должност покажуваат дека овие
две кривични дела се разликуваат само по однос на намерата на сторителот, а бидејќи намерата
е субјективна карактеристика, тешко е да се докаже бидејќи сторителот и да немал намера да
ги врати присвоените пари или друг имот и вредности, по откривањето на криминалната
ситуација тврди дека имал намера да ги врати. Во истражуван период 1997 – 2006 година, од
вкупниот број на откриени кривични дела 7,8 % биле проневери во службата, а 1,5 % се
послужување во службата, исто толкав процент е бројот на пријавени сторители за овие д ела.
Она што е забележливо е дека за овие кривични дела е поголем процентот на обвинетост и
осуденост во однос на другите кривични дела против службената должност. Или тое е 47,1 %
од сторителите за кои е подигнато обвинение за проневера од вкупно пријавените за
истражуваниот период, а кај послужувањето тој процент е 67,4 % 335 . Тоа укажува на фактот
дека овие кривични дела по откривањето се расветлуваат и се обезбедува квалитетен доказен
материјал со кој се потврдува криминлната активност на сторителите и се утврдува начинот на
криминалното дејствување, временскиот период на вршењето на кривичните дела и видот и
висината на противправно стекнатиот имот, пари или други вредни предмети доверени во
вршење на службата.
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Пример: Од страна на полицијата е поднесена кривична пријава против лице вработено во
Пошта за КД „Проневера во службата“ и „Фалсификување на службена исправа“, затоа
што пријавениот во својство на одговорно лице - шалтерски работник со намера за себе да
прибави противправна имотна корист, присвоил дел од паричните средства кои му биле
доверени во работењето на начин што оштетениот М.М. примил парични средства во
износ од 66 521 денари како уплата во корист на АМСМ - Скопје - АМД „Ѓорѓи Наумов“ –
Битола. Вака примените парични средства ги присвоил за себе, на уплатницата ставил
службен печат и ја заверил со свој потпис и истата му ја вратил на уплаќачот оштетениот, а направената уплата не ја завел во интерната документација - во дневникот
за уплати, под истиот број на уплатницата била заведена друга наредна уплата на помал
износ.
Пример: Од страна на Полицијата е поднесена кривична пријава против лице - управител на
бензинска пумпа за сторена КД „Проневера во службата“ бидејќи пријавениот од февруари
до јули 2006 година незаконски извршил точење на 16 023 литри гориво од резервите на
Бирото за стокови резерви на Република Македонија, а кое било складирано на бензинската
пумпа, со што Бирото е оштетено за износ од 830 152 денари, за кој износ пријавениот
стекнал противправна имотна корист за себе.
Пример: Од страна на полицијата е поднесена кривична пријава против администратор за
студентски прашања на Меѓународниот славјански институт - Москва „Свети Николе“
Филијала во Битола, за сторено кривично дело „Злоупотреба на службената положба и
овластување“, а против нејзината мајка ангажирана со договор за дело во истото правно
лице за „Поттикнување“ бидејќи, првопријавената во својство на одговорно лице администратор поттикната од нејзината мајка, исто така, одговорно лице чие својство
произлегува од потпишаниот договор за дело, во текот на јуни, јули и август 2006 година,
паричните средства во износ од 1.670.520 денари уплатени од страна на студенти како
партиципации и административни трошоци, а кои првопријавената ги наплаќала со „каса –
прими“ во готовина, а не преку уплатница, за што била овластена, наместо да ги уплати
паричните средства на жиро - сметката на Институтот, ги предавала на нејзината мајка,
која пак, ги трошела за купување на инвентар.

Во наведените случаи сторителите се стекнале со пари, односно имот продаден за пари на
своите работни места од средства кои им биле доверени во работењето. Иако ја искористиле
својата службена положба и ги пречекориле овластувањата во својата криминална активност,
нивните дејствија биле исклучиво насочени на проневера на средства доверени во нивното
работење, што е битен елемент за постоење на проневера, но во секој случај најбитна работа е
Полицијата да го открие, разјасни и документира секој поединечен случај со сите криминални
дејствувања, а во понатамошната постапка јавниот обвинител има овластувања и надлежност
за преквалификација, дополнување на претходните поднесени кривични пријави од страна на
Полицијата и другите надлежни инспекциски служби и државни органи и институции. Покрај
елементите на проневерување на парични средства, во овие случаи имаме и
фалсификување на документацијата со која оштетениот е доведен во заблуда, а
сторителот на некој начин се осигурува од откривање и гонење. Како елемент на
противправност кај проневерите се паричните средства, но и средства и предмети кои преку
криминални однесувања на сторителите доведуваат до противправно стекнување на имотна
парична корист преку продавање на предметите, средствата, добрата и сл. Практиката
покажува дека, најчесто, предмет на проневера се пари, а сторителите за да ја прикријат
проневерата изготвуваат фалсификувана документација.
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ОТКРИВАЊЕ, РАСВЕТЛУВАЊЕ И ДОКАЖУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА
„ПРОНЕВЕРА ВО СЛУЖБАТА“ И „ПОСЛУЖУВАЊЕ ВО СЛУЖБАТА“
Процесот на истражување на кривичните дела „Проневера во службата “ или
„Послужување во службата“ е поврзан со местото или службата каде е извршено кривичното
дело, својствата на сторителот, пописот и описот на работи и работни задачи и видот и
висината на парични средства или друг имот или предмети кои му се доверени во вршење на
службата. Најкарактеристични се работните места или служби каде се работи со пари или со
други вредни предмети. Проневерата или послужувањето во службата може да биде извршена
од страна на сторители во банкарското работење, магацинското работење, поштенските
работници, благајничките служби и сл. Од начинот на извршување на кривичното дело зависи
и процесот на откривање, расветлување и докажување. Најчесто се откриваат при редовни
финансиски контроли во правните лица или при вонредните контроли.
Откривачкиот процес е во директна зависност од првично добиените оперативни
информации и сознанија за постоење на елементи дека се извршени криминални дејствија со
елементи на проневера или послужување во службата. Во одредени ситуации се добиваат
оперативни информации за извршена проневера, а по расветлувањето и докажувањето се
обезбедуваат докази за послужување и сл. Оперативните информации кои допираат до
оперативните полициски службеници или до јавниот обвинител може да се однесуваат за
конкретен сторител или за одредено правно лице, одделение, служба и сл. До оперативни
информации се доаѓа и во соработка со одредени државни органи и инспекциски служби, но и
во соработка со контролните служби или пописни комисии во правните лица каде се извршени
криминалните дејствија. „Треба да се има на ум дека во практиката постојат и многу случаи
каде сторителите на овие кривични дела, во намера да го прикријат делото и да ја одбегнат
кривичната одговорност, пријавуваат тешки кражби, разбојништва, разбојнички кражби, па
дури и пожари. Тргнувајќи од фактот дека не е едноставно да се фингира кривично дело и да се
прикаже како да е стварно извршено, секогаш постојат одредени пропусти кои укажуваат на
сомневање дека во конкретен случај не се работи за извршено кривично дело како што се
пријавува и прикажува 336 , туку постојат основи на сомнение дека се работи за проневера, а во
одредени случаи и за послужување, но тоа со што сторителот се послужил веќе не е во
можност да го врати, иако кај него постоела првична намера за враќање.
Како најчести индиции кои укажуваат на кривичните дела „Проневера во службата“ и
„Послужување во службата “ се индициите кои укажуваат на прекумерно трошење на одредени
лица, кои во својата служба располагаат со пари, имот или други вредни предмети (пример:
благајник во банка доста често се забележува во коцкарници, кафеани, вози скап автомобил и
живее на „висока нога“; поштар купува скап автомобил, а претходно пријавил дека над него е
извршено разбојништво во време кога се носат пензиите; благајник прави луксузна свадба –
потоа е подолг временски период на боледување). Индициите најчесто се поврзани со начин и
стил на живеење, кој драстично се менува кај одредено лице кое во своето вработење
располага со парични средства или вредни предмети. Други индиции се поврзани со појава на
кусок во работењето во одредена служба (магацин, шалтер, продавница и сл.), но тоа не би
требало да значи дека е само последица на кривично дело, може да биде и последица на
погрешно задолжување и раздолжување, технички грешки и сл. Оперативните информации до
полициските службеници доаѓаат и од пријава на оштетено правно лице од страна на нивен
вработен кај кого контролата или пописот покажува кусок во работењето, а се отстранети сите
сомневања за тоа дека се работи за некој технички или книговодствен пропуст. Во тие случаи,
не се верува само на записникот од извршен попис, туку оперативните работници треба преку
целосен увид во документација да го расветлат случајот, да не се остава само на записник
бидејќи во одредени случаи и таквите пријави се тенденциозни со цел „некого“ да го тргнат од
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одредено работно место, да „се оцрни одредена личност“ и сл. Значи, индициите се водилка на
патот на расветлување преку процес на обезбедување на докази за целокупната активност на
осомничениот преку детален увид во деловната документација, што претставува основна
оперативно – тактичка мерка при расветлување и докажување на криминалната активност и
преку анализа на обезбедените материјални докази со анализа на законските прописи и
оперативните или работните процедури да се утврди постоење или непостоење на кривично
дело поткрепено со материјални докази. Во одредни случаи постојат и т. н. ,„местенки“ од
страна на други вработени, а во спрега со други лица со цел некој да се „намести„, „оцрни“ и
сл. Во практиката е забележано и пријавување на кривично дело „Проневера“ за благајничка
која имала поднесено барање за кредит за школување на дете. Но, рокот за добивање на
кредитот од неразјаснети околности се одолговлекувал, а времето за запишување истекувало, а
контролорот бил на боледување. Благајничката „позајмила“ од касата пари и го уплатила
школувањето. Направена е „,итна контрола“, при што е констатиран кусок и истата е
пријавена. По целосно расветлување на случајот, обезбедени се сите материјални докази и за
висината на „позајмените“ пари од касата и за барањето за кредит и уплатениот износ за
школување, пријавата е преквалификувана како „послужување“, но кредитот во меѓувреме е
одобрен, парите се вратени, но и преку прибирање на оперативни информации обвинителот е
известен дека целиот случај е намерно ,„монтиран“ со цел да се оцрни добар и стручен
работник и на негово место да се донесе „свое дете“.
Во истражувачкиот процес оперативните работници, покрај на начинот на
криминалното дејствување и на користените средства на криминално оперирање, треба да
обрнат внимание и на временскиот период. Но, она на што треба посебно да се обрне внимание
е преку примената на методот на нето - вредност да се утврди законското и незаконското
стекнување на имот и приноси, бидејќи „вешти“ сторители, со пари од проневера или
послужување во службата тргуваат на берзата на акции, даваат пари на заем – лихварство,
тргуваат – сива економија, а сето тоа претставува криминал со елементи на перење пари
бидејќи секое внесување на нелегални пари на сметка, на одреден начин, е употреба на
криминални пари во легални цели или перење пари. Пример: банкарски службеник симнува
одредени износи од повеќе сметки на правни и физички лица, ги става на своја сметка и со нив
тргува на берза и заработува, позајменото го враќа, но заработува на нечесен или недозволен
начин, а тоа му го овозможува службата. Се поставува прашањето дали и каков криминал
постои? Постои послужување со перење пари – послужување се докажува со анализа на
трансакции на сметки и пренасочување на „осомничената“ сметка и потоа утврдување кој
тргувал со тире пари на берза, потоа враќањето на „сметката од која се симнати пари“. Самото
послужување на туѓи пари е кривично дело, а истите се префрлени на сметка и со нив е
тргувано како со легални пари е перење на пари. Но, сето тоа треба да се потврди со
обезбедување на материјални докази кои се содржани во деловна документација и изводи од
трансакциски сметки. Во самиот истражувачки процес кај посложените криминални ситуцаии
се планираат и спроведуваат сложени оперативни комбинации кои се состојат од примена на
оперативно - тактички мерки (идентификација на лица, увид во деловна документација и др.),
примена на истражни дејствија (претрес на дом, привремено одземање на предмети или
материјални докази) до примена на соодветни посебни истражни мерки. Целосното
расветлување и докажување на криминалната ситуација во поново време е според концептот
на водење на интегрирана истрага со мерки и дејствија во рамките на криминалистичката
истрага и водење на финансиска истрага или трагање по парите или имот и приноси стекнати
со вршење на проневера или послужување во службата.
ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕДЛОЗИ
„Проневерата во службата “ и „Послужувањето во службата“ се многу слични
кривични дела според начинот на извршувањето, користените методи и средства на
криминално дејствување и секако, според својствата на сторителите. Но, се разликуваат по
намерата или мотивот на сторителите. Кај проневерите преовладува мотивот за збогатување на
туѓа сметка во рамките на службените должности и овластувања, додека за послужувањето
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мотивот е „послужување“ на парични средства, вредни предмети од најразлични причини.
Како причини може да бидат стекнување на нешто „нужно и неопходно“ или „излишно“ –
извлекување од одредена ситуација. Покрај основните дела, сторителите вршат и други
кривични дела во стек со елемнти на фалсификување на одредени документи или
фалсификување на компјутерски податоци, но како второстепен криминал, посебно на
проневерите, е секако перењето на парите, бидејќи сторителите мора некаде и на некаков
начин да ги искористат противправно стекнатите парични средства, вредни предмети и сл.
Истражувачкиот процес при расветлување и докажување на овие кривични дела е сложен
процес во кој оперативните работници треба да работат плански и систематски, со примена на
соодветни законски мерки и дејствија со цел да обезбедат доволно квалитетни докази за
успешно водење на кривичната постапка и осудување на сторителите. Но, покрај основната
мерка, треба да се обезбедат и докази за текот на парите кои се стекнати со овие кривични дела
и обезбедување на средства и имот и овозможување на конфискација на криминалните
приноси. Проучувањето на новите појавни облици на проневери и послужувања е неопходност
бидејќи за извршување на овие кривични дела се користат компјутерските системи и се
оперира со компјутерските податоци. Во одредени ситуации граѓаните и правните лица се
жртви на проневери и послужувања, но за тоа не знаат и не пријавуваат. Првичните индиции
треба да бидат „водилка“ до целосно расветлување и докажување на кривичните дела, но како
завршница е најбитна конфискацијата на сè што е стекнато или е претворена сопстевност која
потекнува од криминалните поведенија.
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Crime characteristics of criminal offenses "fraud in the service",
"serving in the service"
Apstract
Crimes, fraud in the service, and serving in the service are of the group of criminal offenses
against official duty where perpetrators exploiting the official position and powers acquire unlawful
property gain for himself or another, and quite often therefore" borrow" official money or other
valuables entrusted to the service which used a period of time and then come back the money. These
are two crimes that have the same or similar criminality characteristics such as properties of the
perpetrators, methods of execution, means, place and time of execution, differ in terms of the motives
of the perpetrators. Gist is gaining unlawful gains with that in fraud the money and funds entrusted
in the service, the offender does not intend to return, and in serving the service intends to return, but
"when", is an important element that should provide evidences in the research process. Research
process is followed by a clarification of the facts and data, ie the provision of material and ideal
evidence with which sould be clarificated the motives and intent of the perpetrators.
The idea of this paper is exploring emergent forms and forms of the fraud and serving in the
officers, which are the most common perpetrators, which are the most "common jobs", or powers
which are used, determining the motive and intent, and of course the type and amount of the entrusted
money and items of a criminal assault, as well as the process of discovery, clarification and providing
evidence and classification of crime based on the relevant evidence.
Keywords: fraud in the service, serving in office, unlawful gains, criminal characteristics
and motives of the perpetrator.
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ТИПОВИ НА ЕДИНИЦИ ЗА ФИНАНСИКО РАЗУЗНАВАЊЕ –
КАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ
Апстракт
Креирањето на превентивната политика за спречување на перење пари и финансирање
тероризам, во согласност со меѓународните правни документи, ги обврзува државите да
формираат институција која ќе биде задолжена да прибира, обработува, анализира и доставува
податоци за сомнителни активности. Иако Првата и Втората ЕУ - директива, не даваат целосна
дефиниција за единиците за финансиско разузнавање (во натамошниот текст: ЕФР), Третата
ЕУ - директива прецизно ја дефинира круцијалната улога на ЕФР, точно одредувајќи и
зацврстувајќи ја нејзината позиција во целокупниот систем за спречување на перење пари и
финансирање тероризам.
Во зависност од поставеноста на државните институции и нивната меѓусебна
соработка, на државите им се нуди можност да формираат ЕФР коишто, всушност, треба да
бидат спрега помеѓу не/финансискиот сектор како прв бедем пред сторителите на кривичните
дела на перење пари и финансирање тероризам, од една страна, и истражните органи, од друга
страна. Според ова, ЕФР можат да бидат формирани како независни тела како дел од некој
државен орган во рамките на одредено министерство или пак, како самостојно тело.
Според ова, во светот постојат следните типови на ЕФР:
-

административен тип;
полициски тип;
судско – обвинителен тип и
хидбриден тип.

Каков тип на ЕФР ќе се формира, зависи од нивните карактеристики, предности и
недостатоци, за кои ќе дадеме осврт во натамошниот текст.
Клучни зборови: перење пари, финансирање тероризам, превенција, истражен орган
Вовед
Посткриминалните активности насочени кон прикривање на имотната корист или вредност
стекната на незаконит начин, искористувајќи го не/финансискиот систем со крајна цел да се
стекне легитимитет врз истите, го дефинира процесот на перење пари. Паралелно со
експанзијата на организираниот криминал, вклучувајќи го и перењето пари, кон крајот на
изминатиот век, меѓународната заедница се измачуваше да пронајде соодветен механизам како
да се спротивстави на ваквиот тип на криминал и да добие решение на равенката во која
перењето пари ја играше улогата на непознатата „Х“.
Скратувањето на финансиските фондови ќе доведе до зголемување на оперативните
трошоци барајќи алтернативни начини за изнаоѓање на парични средства, што дополнително
ќе им додаде ризик, несигурност и неизвесност во оперативни активности на организираната
група, што пак, од аспект на тактичка гледна точка може да биде многу ефикасно и да
придонесе за:
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слабеење на моралот, легитимноста и хиерархијата внатре во организираната група;
насочување на организираната група да го открие својот штит и да посегне по
активности кои во нормални услови никогаш не би ги направила.
Широкиот консензус кој беше постигнат кон крајот на изминатиот век,
инкриминирајќи ги перењето пари и конфискувањето на приносите од казниво дело како
клучни елементи во креирањето на стратегијата за борба против овие зла, резултираше со
усвојување на Виенската конвенција, која всушност беше прв меѓународно – правен документ
во кој се поставија основите за инкриминирање на кривичното дело „Перење пари“. Во
периодот што следуваше по донесувањето на Виенската конвенција, меѓународната заедница
преку своите механизми донесе низа меѓународно правно акти кои го дефинираа перењето
пари како кривично дело и во кои беа дадени препораки како државите да се заштитат од овој
тип на криминалитет. Како такви, можеме да ги издвоиме следните меѓународно правни акти:
-

-

-

Конвенцијата за перење пари, откривање, заплена и конфискација на имотна корист
прибавена со кривично дело од 1990 година (Стразбуршка конвенција);
Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран
криминал од 2000 година (Конвенцијата од Палермо);
Конвенцијата за перење, откривање, заплена и конфискација на приноси од казниво
дело и финансирање тероризам од 2005 година со која се изменува и дополнува
Стразбуршката конвенција од 1990 година (во натамошниот текст: Варшавска
конвенција);
40+9 Специјални препораки на Financial Action Task Force (ФАТФ);
Директивата 2005/60/ЕС (во натамошниот текст: Трета ЕУ-директива);
Ревидираната стратегија за борба против финансирање тероризам донесена во 2008
од Советот на ЕУ;
Одлука на Советот од 17 октомври 2000 година во врска со договорите за соработка
помеѓу единиците за финансиско разузнавање на земјите-членки во однос на
размена на информации:
и други документи.

Сите овие правни акти даваат обврски на државите потписнички да формираат посебно
тело кое ќе биде надлежно за креирање на стратегија и борба против перењето пари и
финансирањето на тероризмот. Преку оваа препорака, државите - членки се должни да
формираат единица за финансиско разузнавање (Financial Intelligence Unit, во натамошниот
текст: ЕФР), која ќе биде задолжена да прибира, анализира, обработува и доставува податоци
за сомнителни трансакции.
Иако, сите претходно наведен акти на некој начин ја дефинираат единицата за
финансиско разузнавање, сепак целосна дефиниција дава Третата ЕУ-директива, во која
детаљно се опишуваат целосните одредби во функционирањето на ЕФР337 .
1. Основни надлежности на единиците за финансиско разузнавање
Како заклучок од супра - дефинициите за единиците за финансиско разузнавање и
одредување на нивните надлежности, ЕФР претставува централно тело кое има три основни
надлежности: прибирање, анализа и доставување на податоци до надлежните државни или
меѓународни органи без оглед на нивната организациска структура.
Првата надлежност која се однесува на прибирање на податоци 338 од финансиските и
нефинансиските институции, како и од надлежните државни и меѓународни органи, го
337

Членот 21 о д Третата директива гласи: „Секоја држава - членка, треба да формира единица за
финансиско разузнавање во насока на борба против перењето пари и финансирањето тероризам. ФИУ
треба да биде формирано како централна национална единица. Тоа треба да биде одговорно за примање,
анализирање и доставување до компетентните органи за истрага, информации кои што се по тенцијално
поврзани со перење пари или финансирање на тероризам, или е наведено како по треба во домашната
регулатива. Тоа треба да има услови со соодветни ресурси во насока на целосно исполнување на
неговите задачи”.
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изразува епитетот „централен орган“ и ја одредува превентивната улога којашто ЕФР ја зазема
во целокупниот систем. Практично, со прибирањето на податоците во оваа фаза, истите се
распоредуваат во база и се прави подготовка за натамошна анализа. Начинот на прибирање на
потребните информации (електронски или писмено), ЕФР самата го одредува во согласност со
нејзините можности и капацитети.
Откако ќе се приберат потребните податоци, следува најбитната фаза, фазата на
анализа на податоците која содржи неколку битни елементи. По принципот на индукција и
дедукција се врши филтрирање на податоците во однос на нивната природа (одделување на
сомнителните од готовинските трансакции, детектирање на поврзани трансакции и сл.). Од
друга страна, се врши валоризација на податоците внатре во самото одделување (поставување
на приоритет, утврдување на лимитот или приоритетот на анализата на готовинските
трансакции, примена на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции за перење
пари или финансирање тероризам итн.).
Во секој случај, многу е битно да се одреди степенот на анализа по чекори, односно,
постапување по однапред зададени и утврдени фази внатре во самата анализа, поради фактот
што постои голема можност финансискиот мозаик на помалку значајни или во прв поглед
неповрзани податоци на крајот да резултираат со основи на сомнение за перење пари или
финансирање тероризам.
Третата улога на ЕФР или „улога на чистење на куќата“ се однесува на проследување
на податоците до надлежните органи за борба против перење пари или финансирање
тероризам. Овие податоци содржат основи на сомнение за сторено кривично дело перење пари
или финансирање тероризам, но можат да содржат и други незаконски кривични дела од
областа на финансискиот криминал. Основна цел од доставувањето на податоците до
надлежните органи е да се изврши надзор, истрага или други конкретни активности
(стопирање на реализација на трансакција, замрзнување на парични средства). Оваа соработка
не треба да заврши тука, туку во истата треба да биде и во натамошната постапка сè до
целосното завршување на истражната или судската постапка.
2. Модели на единици за финансиско разузнавање
Процесот на перење пари и финансирањето на тероризмот претставува феномен кон кој
треба да се пристапи од повеќе аспекти. Во зависност од начинот на финансирање, еден од
начините најлесно да се открие процесот на перење пари и финансирање тероризам е преку
единицата за финансиско разузнавање, која всушност, има круцијална улога и претставува
почетна точка од каде се собираат, анализираат и доставуваат податоци со основи на сомнение
за сторено кривично дело перење пари и финансирање тероризам.
Во претходната точка наведовме дека од меѓународните правни документи
произлегуваат обврски за државите-членки да формираат надлежни тела кои ќе се борат
против перењето пари и финансирањето на тероризмот. Но, успехот и функционирањето на
овие институции секогаш зависи од политичката поддршка којашто ја уживаат. Имено, членот
21 од Третата ЕУ-директива нагласува дека единиците за финансиско разузнавање мора да
имаат непречен и навремен директен или индиректен пристап до сите потребни финансиски,
административни и истражни информации кои би им го олесниле нивното функционирање. На
ова се надоврзува и 30. препорака од ФАТФ, според која, секоја држава- членка има обврска
да им ги обезбеди потребните ресурси на надлежните органи вклучени во борбата против
перењето пари и финансирањето на тероризмот.
Во зависност од поставеноста на системот за спречување на перење пар и и
финансирање на тероризам, единиците за финансиско разузнавање можат да бидат:
-

административни;
полициски;

338

Според авторите Schoot (2004), Condemi, De Pasquale (2005), Stessens (2005), улогата на прибирање на
информациите се нарекува уште и „уло га на складиште“.
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- судско - обвинителни и
- хибридни.
2.1. Административен модел на единица за финансиско разузнавање
Административниот модел на финансиско разузнавачка единица се наоѓа како
непосреден линк помеѓу субјектите кои имаат обврски да преземаат мерки и активности за
спречување на перење пари (финансиски и нефинансиски институции), од една страна и
органите на прогон за гонење на сторители на кривични дела, од друга страна.
Административниот модел не дава можност за оперативни проверки на финансиско
разузнавачките податоци, што дополнително ја усложнува и ја забавува истрагата. Во реални
услови, кога ќе се достават извештаите за сомнителни трансакции до органите на прогон,
истите треба да преземат оперативни мерки за проверка на податоците од извештајот. Таа
оперативна задача бара дополнително ресурси (време, оперативни службеници, трошоци и сл.)
Од друга страна, спречувањето на перењето пари и финансирањето на тероризмот треба да
биде брзо, навремено и ефикасно. Во спротивно, доколку трансакциите се реализираат, парите
се исперат, односно парите завршат за терористички активности, се создава една ситуација во
која тешко може да се одреди каде завршиле парите, кој е крајниот корисник и за какви намери
биле искористени, што е спротивно на препораките, конвенциите и резолуциите.
Најчесто, ваквиот модел на единици за финансиско разузнавање се формира во рамките
на Министерството за финансии, Народната банка или под некој надзорен орган. Но, има и
такви ЕФР кои се формирани како посебни структури, независни од кои било министерства.
За да може подобро да се претстави функционирањето на овој тип на финансиско
разузнавачка единица и нејзината поставеност во целокупниот систем, ќе го претставиме
следниот приказ:
Слика ХХ Позиционирањето на ЕФР како административен тип во системот за спречување
на ПП/ФТ

Основните задачи, кои, главно, важат за сите единици за финансиско разузнавање од
административен тип, се следните:
 прибирање на информации од субјектите, нивно обработување и анализирање, чување
и доставување на податоци со основи на сомневање за сторени кривични дела перење
пари и финансирање тероризам;
 да издава налог до субјектот за привремено задржување на трансакцијата;
 соработка со институциите од Првиот и од Третиот столб;
 меѓународна размена на податоци;
 вршење на контрола и надзор врз субјектите од Првиот столб кои имаат обврска да
преземаат мерки и активности за спречување на перење пари и финансирање
тероризам.
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Основната цел на функционирањето на вака поставениот систем е навремено да
детектира сомнителна активност или сомнителна трансакција уште во раната фаза, односно во
фазата кога се прави обид паричните средства да се внесат во финансискиот систем. Голем
удел во ова детектирање имаат субјектите од Првиот столб, кои врз основа на индикатори за
препознавање на сомнителни трансакции и активности треба да препознаат сомнителност кај
активностите на своите клиенти. Овие индикатори се изготвуваат и ажурираат од страна на
Финансиско разузнавачката единица и се доставуваат до сите субјекти поединечно. Исто така,
ЕФР има задача да врши дополнителна обука врз одговорните лица во субјектите со што
дополнително би се олеснил начинот на препознавање на сомнителните активности и
трансакции.
За да се разберат полесно местото и улогата на ЕФР како административен тип во
системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам, ќе ја објасниме
целокупната процедура.
Доколку субјектите од Првиот столб, врз основа на индикаторите за препознавање на
сомнителните трансакции и активности, утврдат некаква сомнителност при реализацијата на
трансакциите, нивната цел, економска оправданост, одговорните лица во субјектите имаат
обврска да достават извештај за сомнителна трансакција (STR – Suspicious Transaction Report)
или сомнителна активност (SAR – Suspicious Activities Report) до единицата за финансиско
разузнавање.
Единицата за финансиско разузнавање, врз основа на своите законски надлежности
врши анализа на извештајот за сомнителна трансакција или активност прибирајќи
дополнителни податоци од субјекти и надлежните државни органи со цел да се утврди
потеклото на паричните средства и начинот на нивно стекнување. Доколку има потреба, ЕФР
може да побара дополнителни податоци од единиците за финансиско разузнавање од други
држави.
Откако ќе се соберат сите податоци, се врши анализа на истите и доколку се утврди
основи на сомневање за сторено кривично дело перење пари или финансирање тероризам се
изготвува извештај и се доставува до надлежниот орган од Третиот столб, кој има обврска
податоците од извештајот да ги проверат оперативно со што би се докажало сомнението.
Податоците што ги доставува ЕФР до надлежните органи не можат да се употребат
како доказ во судска постапка.
Овој модел на единица за финансиско разузнавање има две предности: прво,
претставува линк помеѓу финансискиот и нефинансискиот сектор, од една страна и органите на
прогон, од друга страна и второ, претставува филтер помеѓу наведените субјекти и органи. Тоа
значи дека суровите информации кои се прибираат од финансискиот и нефинансискиот сектор
ќе се анализираат, ќе се издвојат битни од небитни информации и како готов производ со
основи на сомневање на сторено кривично дело перење пари или финансирање тероризам ќе
им се пласираат на истражните органи.
Како примери за единици за финансиско разузнавање од административен модел се
американската ЕФР (FinCEN - the Financial Crimes Enforcement Network), Единицата за
финансиско разузнавање на Словенија (OPML – Office for Prevention of Money Laundering),
француското ЕФР (TRAFCIN - Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits
Financiers Clandestins), како дел од Министерството за финансии, хрватската Канцеларија за
спречување на перење пари (AMLD – Anti Money Laundering Department), Financial Intelligence
Directorate of National Security Agency (FID) Bulgaria; Executive Service of the Commission for the
Prevention of Money Laundering and Monetary Infractions (SEPBLAC) Spain итн.
Единицата за финансиско разузнавање на Република Македонија (УФР – Управа за
финансиско разузнавање) е орган во составот на Министерството за финансии со својство за
правно лице.
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2.2. Полициски модел на единица за финансиско разузнавање
Полицискиот модел на единиците за финансиско разузнавање339 се формира во рамките
на веќе постојната институција, во овој случај Министерството за внатрешни работи или во
некои држави во Полицијата. Неговата основна задача е превенцијата, исто како и кај
административниот модел на ЕФР, претставувајќи на тој начин некаков вид потпора на
надлежните органи во спречувањето и борбата против перењето пари и финансирањето на
тероризмот.
Повикувајќи се на основните дефиниции од меѓународните правни документи кои ја
регулираат оваа материја, полицискиот модел на единиците за финансиско разузнавање ги
имаат истите надлежности како и административниот модел, т.е., да вршат прибирање, анализа
и доставување на извештаи со основи на сомнение за сторено кривично дело од областа на
перењето пари и финансирањето на тероризмот до надлежните органи, а во овој случај, до
Државното обвинителство или пак, до одредени служби во рамките на самата Полиција или
Царината кои имаат надлежност за борба против перење пари и финансирање тероризам.
Додека административниот модел ја има превентивната улога, главен недостаток кај
полицискиот модел на единицата за финансиско разузнавање е што таа повеќе е насочена кон
истрага отколку кон превенција. Тоа резултира со непостоење на секојдневна коресподенција,
работни состаноци помеѓу ЕФР и не/финансиските институции, како и неспроведување на
соодветни обуки и надзор од страна на ЕФР кон не/финансиските институции, со што
практично може да доведе и до намалување на бројот на извештаи за сомнителни трансакции
кои не/финансиските институции ги дојавуваат на ЕФР, нивниот квалитет, што пак,
дополнително ќе ја намали брзината и квалитетот на анализата на тие податоци од страна на
аналитичарите од единицата за финансиско разузнавање.
Во согласност со членот 35 точка 3 од Третата ЕУ - директива, државите - членки, во
овој случај единицата за финансиско разузнавање, треба да обезбеди и времено да достави
повратни (feed back) информации и статистички податоци за ефикасноста, квалитетот на
извештаите за сомнителни трансакции, како и за судбината на предметите во нивната
понатамошна постапка, односно крајни пресуди, што на некој начин ја нагласува важноста
помеѓу овие две алки во системот.
Полицискиот модел се заснова на оперативно дејствување, користејќи казнени
евиденции и достапните извори на националните и меѓународните мрежи за размена на
податоците (INTERPOL и EUROPOL)340 . Обработените податоци се враќаат назад во нов
облик, но достапни и корисни за примена во наредната фаза на истрага.
Како најголем недостаток на овој модел на единица за финансиско разузнавање се
смета недовербата од страна финансиските институции, особено банките, бидејќи ваквиот
модел на ЕФР во принцип не настојува на активна соработка со не/финансиските институции,
што на некој начин го начнува и регулирањето на делот на банкарската тајна 341 .
Не/финансиските институции се приватен сектор и нивниот опстанок зависи токму од
привлекувањето и работата со клиентите, од тука произлегува и опасноста која овие
институции ја насетуваат, а тоа е дека постои можност секоја пријавена трансакција директно
да резултира со конкретна истрага на нејзината странка, па и во краен случај и со потврда на
незаконски активности од страна на клиентот, што пак, од друга страна го загрозува односот
клиент – банка.
339

Држави во кои ЕФР е од полициски модел: Austria - Bundeskriminalamt (A -FIU); FIU Germany, Money
Laundering Info rmation Bureau – Estonia; Serious Organized Crime Agency (SOCA) UK; National Criminal
Intelligence Service, Financial Unit (NFIS) Sweden итн.
340
Тука постои едно ограничување во меѓународната размена на податоците, бидејќи полицискио т
модел на ЕФР може да разменува исклучиво само податоци о д полициски карактер, додека по датоците
за сметки, трансакции и сл., може да ги прибави исклучиво по пат на меѓународна правна помош , што
дополнително ја отежнува и забавува соработката помеѓу различните модели на ЕФР во Европа и во
светот.
341
Condemi M., De Pasquale F. (2005) International profiles of the activit y to prevent and combat money
laundering, Ufficio Italiano dei Camb i, Ro ma, Italy, p.173;
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Со тоа, недостатокот на овој модел на ЕФР кој се појавува во однос на зачувување на
банкарската тајна ќе предизвика погрешна перцепција во јавноста бидејќи остава простор дека
се работи за институција со репресивен карактер, спротивно на нивната првобитна
превентивна улога.
2.3. Судско-обвинителен модел на единица за финансиско разузнавање
Главниот проблем кој се јавува во функционирањето на системот за спречување на
перење пари и финансирање тероризам со ваков тип на единица за финансиско разузнавање е
непостоењето на врска помеѓу надлежните не/финансиски институции кои имаат обврска да
преземаат мерки и активности за спречување на перење пари и финансирање тероризам и кои
имаат обврска да доставуваат извештаи за сомнителни трансакции и активности и
институциите кои имаат обврска да преземаат конкретни мерки за анализа (филтрирање),
привремено одлагање на реализирањето на трансакциите и истрага.
Позиционирањето на институциите во ваквиот тип на систем, наложува
не/финансиските институции да ги доставуваат извештаите за сомнителни трансакции
директно до единицата за финансиско разузнавање, која е од правосуден модел342 . Во овој
случај, државниот правобранител нема обврска да постапува по сите извештаи за сомнителни
трансакции добиени од не/финансиските институции. Мерките кои ги презема овој модел на
единица за финансиски разузнавање се од репресивен карактер, односно доколку државниот
правобранител постапи по некои извештај за сомнителна трансакција може да преземе мерки
за привремено замрзнување на имотот, негово привремено одземање или пак, мерки со кои се
ограничува слободата на осомничениот.
Добрата страна на ваквиот модел на единица за финансиско разузнавање е самата
позиционираност на ЕФР во целокупниот систем. Имено, исклучиво само во овој систем, ЕФР
има целосна контрола над целокупниот циклус од пријавувањето на извештајот за сомнителна
трансакција се до крајниот исход, односно пресуда, конфискување на имот или пак, отфрлање
на обвинението. Ваквиот начин на функционирање доведува до намалување на времето
потребно за анализа, истрага и сл., што ги прави самите циклуси многу брзи и ефективни, со
мал недостаток, а тоа е квалитетот на анализираните податоци. Односно, истите не можат да
бидат анализирани со таков квалитет како што истите би се анализирале во административниот
модел на ЕФР.
Од друга страна, слично како и кај полицискиот модел на единица за финансиско
разузнавање, позиционирањето на овој модел на ЕФР може директно да влијае на соработката
помеѓу не/финансиските институции и ЕФР, т.е. изостанува довербата, банкарските тајни,
обуките и сл. Исто така, ваквиот модел на ЕФР нема директен пристап до домашните и до
меѓународните бази на податоци кои би биле корисни за целосна финансиска анализа и
креирање на финансиско разузнавачки профил за физичко или правно лице.
2.4. Останати модели на единици за финансиско разузнавање
Покрај веќе споменатите модели на единици за финансиско разузнавање, државите
креирајќи го системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам, формираат
комбиниран „хибриден“ модел на ЕФР343 .
Ваквиот модел на ЕФР ги содржи позитивните карактеристики на претходно
претставените модели, но како најчеста комбинација се применува административно полицискиот модел или полициско - царинскиот модел. Базата на единицата го задржува
административниот модел, но во внатрешната систематизација и организација на работните
места предвидено е, покрај аналитичарите од административниот модел, да има и аналитичари
342

Држави во кои ЕФР е о д судско – обвинителен модел: Cellu le de Renseignement Financier (FIU-LUX)
Lu xembu rg и Unit for Co mbating Money Laundering (M OKA S) Cyprus .
343
Држави во кои ЕФР е од хибриден модел: State Prosecutor for Serious Economic Crime / Money
Laundering Secretariat Den mark; The National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and
Environmental Crime - The Money Laundering Unit Norway; FIU-Netherlands.
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– инспектори од Полицијата и од останатите институции кои се борат против перењето пари и
финансирањето на тероризмот и кои можат многу полесно и побрзо да дојдат до потребните
податоци. Целта е да се намали времето на анализа на податоците, бидејќи често, поради
итност во постапката, се занемарува основната пропишана процедура за размена на
податоците.
Кај административниот модел на ЕФР, размената на податоците најчесто се одвива
преку пошта, курир и сл., и процесот на размена на податоци се одвива неколку дена, што
дополнително ја забавува брзината на анализата.
Друг значаен проблем што се јавува во меѓусебната соработка на единиците за
финансиско разузнавање е нивната различност. Имено, проблемот настанува кога се
разменуваат податоци помеѓу различен модел на единици за финансиско разузнавање. Најчест
е проблемот кога се разменуваат податоци помеѓу административниот модел на ЕФР и
полицискиот модел на ЕФР, бидејќи полицискиот модел на ЕФР дава податоци исклучиво само
за истражна постапка, а таквите податоци не можат да бидат разменети помеѓу два различни
модели на ЕФР, особено не помеѓу административен и полициски.
Заклучок
Точното дефинирање на улогата на единицата за финансиско разузнавање и нејзините
надлежности во системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам, како и
подигнување на свеста кај сите релевантни органи вклучени во самиот систем за улогата и
значењето на ЕФР во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот е од
круцијално значење.
Со цел да нема дисбаланс во целокупниот систем за борба против перењето пари и
финансирањето на тероризмот, единиците за финансиско разузнавање треба да претставуваат
спрега помеѓу не/финансискиот сектор од една страна и истражните органи од друга страна.
Навременото откривање на сомнителните трансакции и нивното поврзување со криминалните
активности, како и навремената размена на податоците помеѓу релевантните истражни органи
и единиците за финансиско разузнавање на други држави е дефинирано во превентивната
улога на единицата за финансиско разузнавање.
При определувањето каков модел на ЕФР да се избере, секогаш треба да се има во
предвид основните одредби кои важат за борбата против перењето пари и финансирањето на
тероризмот. Начинот на работа зависи од менаџментот и од политичката поддршка како
значајни елементи во функционирањето на ЕФР.
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TYPES OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS –FEATURES,
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Abstract
The creation of preventive policies for money laundering and financing terrorism, according
to international legal documents, oblige states to create an institution that will be tasked to collect,
process, analyze and submit data for suspicious activity. Although the First and Second EU Directive,
do not give a full definition of Financial Intelligence Units (hereinafter: FIU), the Third EU Directive
clearly defines the crucial role of the FIU, precisely defining and reinforcing its position in the
overall system to prevent money laundering and financing terrorism.
Depending on the position of state institutions and their mutual cooperation, the states are
offered the opportunity to establish a FIU that it should be connection between non/financial sector as
a bulwark before the perpetrators of crimes of money laundering and financing terrorism on one side
and investigative authorities on the other side. Thus, the FIU can be established as independent bodies
as part of a public body within a ministry or as an independent body.

-

According to the aforementioned, in the world has established the following types of FIUs:
Administrative type;
Law-enforcement type;
Judicial or prosecutorial type and
“Hybrid” type.

What type of FIU will be formed, depends on their characteristics, advantages and
disadvantages, for which we will give a response hereafter.
Keywords: money laundering, terrorism financing, prevention and law-enforcement agency
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КАЗНЕНАТА ПОЛИТИКА ЗА КРИВИЧНОТО ДЕЛО „ИЗМАМА“ ВО
ПЕРИОДОТ 2003-2007 ГОДИНА
Апстракт
Авторот во трудот ја анализира казнената политика за кривичното дело „измама“ со
помош на статистичката евиденција на државните органи во Република Македониjа за
периодот 2003-2007 година.
Во трудот преку емпириско - статистичкиот метод, преку анализа на податоци и
компаративниот метод е утврдена криминалната политика на „Измамите во Република
Македонија во периодот од 2003-2007година“.
Од истражувањето на криминалната политика за измамите во Република Македонија е
даден приказ на:
Компаративен преглед на кривичното дело „Измама“ од Кривичниот законик на
Република Македонија со Кривичниот законик на други држави и тоа: Канада, Руската
Федерација, Сојузна Република Германија, Ш ведска, Италија, Грција, Република
Словенија, Република Хрватска и Република Црна Гора, поврзани со кривичното дело
„Измама“.
Односот помеѓу измамите и вкупната бројка на извршени кривични дела во Република
Македонија во периодот од 2003 до 2007 година.
Приказ на пријавени полнолетни лица за кривичното дело „Измама“ според видот на
одлука на Обвинителството, во периодот од 2003-2007 година, поединечно за секоја година и
вкупно за сите години.
Клучни Зборови: измама, криминална политика, пријави, обвинети, видови казни.

1. Приказ на пријавени полнолетни лица за кривичното дело „Измама“ според

видот на одлуката на Обвинителството, во периодот од 2003-2007 година,
поединечно за секоја година и вкупно за сите години.

Во овој дел ќе ја анализираме казнената политика за кривичното дело „Измама“ со помош
на анализа на статистичката евиденција на државните органи во периодот 2003-2007 година.
Податоците се добиени од Државниот завод за статистика на Република Македонија за
истражување на сите видови кривични дела во Македонија. За нашите потреби е издвоена само
казнената политика за кривичното дело „Измама“ во Република Македонија. И во конкретниот
случај преовладува дека може едни или други фактори да бидат причините за појавата и
етиологијата на криминалитетот.344
Сиромаштијата се смета како еден од главните извори за вршење на кд за стекнување
на противправна имотна корист.345 Според прегледот од истражувањето во периодот 2003-2007
година, вкупната бројка на пријавени сторители на кривичното дело „Измама“ е 3.391 од кои
3.182 или 93,83% се познати сторители на кривичното дело измама.
Од вкупната бројка на пријавени сторители 3.391 за измама, 1.444 или 42,58%, се
отфрлени пријавите како неосновани за овој вид кривично дело од страна на Обвинителството
на Република Македонија, за 75 сторители или за 2,25%, е прекината истрагата по разни


СТРУЧЕН ТРУД
Vesna Vučković, „Kriv ično djelo prevare“, Obod, Cetin je, 2003.str. 206
345
H. Barnes, N. Teefers, „New horizons in Criminology“, Prentice Hall. INC. 1961. str. 6
344
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основи, за 210 сторители или 6,19% е запрена истрагата за овој вид кривично дело по различни
основи,.
Само за 1.453 сторители или 42,84% е поднесен обвинителен предлог за поведување на
обвинителна постапка.
Табеларно (Табела број 1) е даден приказ на пријавени полнолетни лица за
кривичното дело „Измама“ според видот на одлуката на Обвинителството, во периодот од
2003-2007 година, поединечно за секоја година и вкупно за сите години.
Табела бр. 1 Пријавени сторители за кривично дело „Измама“ според видот на
одлуката на Ообвинителството во периодот 2003-2007 година
Година

2003
2004
2005
2006
2007
Вкупно :

Вкупно
пријавен
и
сторител
и за
„Измама“
610
658
742
682
699
3.391
100%

Вкупно
познати
сторители
за
„Измама“
559
591
682
661
689
3.182
93,83%

Отфрлен
и
пријави
за
„Измама
“
247
249
346
290
312
1.444
42,58%

Прекинат
a истрага
за
„Измама“

Запрена
истрага
за
„Измама“

Поднесен
обвинителен
предлог за
„Измама“

Осудени
со
правосилн
а пресуда

17
16
13
17
12
75
2,21%

30
48
37
50
45
210
6,19%

265
278
286
304
320
1.453
42,84%

221
182
264
131
136
934
27,43%

Извор: ДЗС на РМ во период 2003-2007година
Од приказот во Табела бр.1 може да констатираме дека е мал бројот на пријави што се
процесуирани. Тоа е индикатор за неефикасноста на предистражните (криминалистичките –
полициски) субјекти, што значи дека околу 50% од пријавите се отфрлаат односно не се
процесуираат, за другите 50% се покренува обвинителен акт од кои само за 27,43% се
донесува правосилна пресуда.
Наш предлог и идеја е Обвинителството и МВР да бидат под исти раководни структури
за да не се случуваат вакви свесни или намерни пропусти. ,

2. Прифатени и отфрлени пријави, нивната динамика на движење за дадениот
период

Табеларно се прикажани соодносите за отфрлени и обвинети од вкупната бројка
пријавени познати сторители.
Табела бр.2 Вкупно пријавени и вкупно познати сторители за кривични дела „Измама“
Година
2003
2004
2005
2006
2007

Вкупно
пријавени
сторители за
„Измама“
610
658
742
682
699

Вкупно
познати
сторители за
„Измама“
559
591
682
661
689

NN
сторител
51
67
60
21
10

Верижен
индекс
вкупно
пријавени
107,87
112,77
91,91
102,49

Верижен
индекс
познати

Верижен
индекс NN
сторител

105,72
115,40
96,92
104,24

131,37
89,55
35,00
47,62

Извор: ДЗС на РМ во период 2003-2007година
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Табела бр. 3

Година

Преглед на осудени со правосилна пресуда за „Измама“, од вкупно
познати сторители

Вкупно познати
сторители за
„Измама“

Осудени со
правосилна
пресуа

559
591
682
661
689

221
182
264
131
136

2003
2004
2005
2006
2007

Однос
осуден
познат
сторител
39,53
30,80
38,71
19,82
19,74

Верижен
индекс
познат
сторител
105,72
115,40
96,92
104,24

Индекс верижен
осуден со прав.
пресуда
82,35
145,05
49,62
103,82

Извор: ДЗС на РМ во период 2003-2007година
***
Од досега изложеното може да заклучиме дека во периодот 2003-2007 година поголем е
бројот на отфрлени, прекинати и запрени пријави, во однос на бројот за кои е поднесен
обвинителен предлог, од вкупната бројка на пријавени сторители на кривичното дело
„Измама“. Тоа се должи на соработката со ОЈО (Основно јавно обвинителство), но
неправилното собирање и обезбедување докази кои се битни во делот на судската истрага, за
да не бидат отфрлени од страна на истражниот судија како неосновани кривичните пријави. Во
табелите 1, 2 и 3 може да констатираме дека од вкупниот број поднесени обвинителни
предлози за кривичните дела „Измама“ 64% се осудени. Овој показател укажува дека само 36%
сторителите на извршеното кривично дело измама не се осудени.
Како причина може да се наведе дека се работи за малолетници или Полицијата нема
приложено доволно докази за да се докаже кривичното дело. Разликата е голема во бројката на
пријавени кривични дела за измама и поднесени обвинителни акти. Тоа значи дека помеѓу
Полицијата и Јавното обвинителство има слаба соработка од моментот на пријавувањето на
делото до моментот кога јавниот обвинител ќе го прими предметот за покренување на
обвинение. Кога би била таа соработка добро координирана нема да биде толку голема
бројката на отфрлени пријави за кои воопшто не се покренува обвинителен акт од страна на
Обвинителството.

3. Отфрлени и осудени познати сторители
Во следните табели ќе бидат прикажани податоци за познати сторители, колку од
нив се отфрлени, а колку се осудени познати сторители во периодот 2003 -2007 год.
Анализата укажува колку проценти и колкав е соодносот на отфрлени пријави и
осудени познати сторители за кривичното дело „Измама“, изразено во проценти,
Табела бр.4.
Преглед на вкупниот број познати сторители во однос на
отфрлени пријави и обвинети лица за период 2003-2007 година (изразено во проценти)
Сооднос на отфрлени (прекинати) и обвинети

Година
2003
2004
2005
2006
2007

Познати сторители
вкупно
91,64
89,82
91,91
96,92
98,57

Отфрлени
%
48,20
47,57
53,37
52,35
52,79
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Обвинети и
осудени
%
43,44
42,25
38,54
44,57
45,78

Графикон бр.1.
Графички преглед на отфрлени пријави и обвинети и осудени лица
од вкупно поднесени пријави за измама за периодот 2003-2007година
48.2

60

43.44

40

42.25

47.57

38.54

53.37

52.35

52.79

44.57

45.78

2006

2007
отфрлени %

20
0

2003

2004 и осудени%
2005
обвинети

Во табелата може да се види колкав е соодносот на отфрлени пријави и осудени од
вкупниот број на пријавени познати и непознати сторители за кривичното дело „Измама“,
изразено во проценти за периодот 2003-2007 година.
На овој начин преку истражување може да се види колкав е процентот на отфрлени
пријави и осудени лица од страна на правосудните органи во Република Македонија за
периодот 2003-2007 година.
***
Од анализата во табелата може да се види дека во периодот 2003-2007 година од
41,94% до 47,41% се обвинети познати сторители на кривични дела измама, додека останатиот
процент од 52,59% до 58,06% се отфрлени обвиненијата за познати и непознати сторители на
измами. Од овие резултати можеме да констатираме дека повеќе од една половина се отфрлени
пријави.

4. Обвинети полнолетни мажи и жени за „Измама“
Од следниот приказ може да се види вкупната бројка на обвинети полнолетни мажи и
жени сторители на кривично дело „Измама“, во проценти по години и вкупно за периодот
2003-2007 година.
Во 2003 година 251 или 84,21% се мажи, а 47 обвинети или 15,78% се жени, во 2004
година 233 или 85,66% се мажи, 39 се жени или 14,34%, во 2005 година 321 или 86,99% се
мажи, 48 или 13,01% се жени, во 2006 година 334 или 87,66% се мажи, 47 или 12,34% се жени,
во 2007 година 310 или 85,39% се мажи, додека останатите 53 или 14,61% се жени обвинети
(табела бр. 5).
Табела: 5.
Обвинети полнолетни машки и женски лица за кривично дело
„Измама“ од вкупниот број на обвинети сторители во периодот 2003-2007 година
Година
Вкупно обвинети и
Мажи
%
Жени
%
осудени
2003
298
251
84,22
47
15,78
2004
272
233
85,66
39
14,34
2005
369
321
86,99
48
13,01
2006
381
334
87,66
47
12,34
2007
363
310
85,39
53
14,61
Вкупно
1.683
1.449
86,09
263
13,90
Извор: ДЗС на РМ во периодот 2003-2007 година
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Графикон бр. 2. Графички преглед на обвинети полнолетни машки и женски лица за кривично
дело „Измама“од вкупната бројка на обвинети сторители во периодот 2003-2007 година
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400
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***
Од сите пет години во периодот 2003-2007 година, вкупната бројка е 1.683 обвинети и
осудени лица за кривичното дело „Измама“ од кои 1.449 или 86,09% се мажи обвинети и
осудени, додека останатите 263 или 13,90% се жени. Од Табелата бр.5 може да се констатира
дека мажите се во поголем број. Според овие податоци може да се заклучи дека мажите се
повеќе склони на извршување на овој вид кривично дело, бидејки според статистичката
анализа е утврдено дека 86,09% се извршители мажи. Оваа појава може да се должи на тоа што
мажите покажуваат поголема храброст да се занимаваат со овој вид криминал или пак, кај
мажите преовладува лукавоста, итрината за вршење на кривичните дела на измама.
Податоци за обвинети мажи за периодот 2003-2007 година.
Како базична за пресметување на резултатите е земена 2003 година (верижен и базичен
индекс во Табелата 6).
Табела бр. 6. Преглед на верижен и базичен индекс на обвинети полнолетни машки лица за
кривично дело „Измама“, од вкупниот број на обвинети сторители во периодот 2003-2007
година.
Година
Вкупно обвинети и
Мажи
Индекс
Индекс
осудени
(верижен)
(базичен)
2003
298
251
100%
2004
272
233
92,82
92,82
2005
369
321
137,76
127,88
2006
381
334
104,04
133,06
2007
363
310
92,81
123,50
Извор: ДЗС на РМ во периодот 2003-2007 година
Од анализата на податоците може да се види дека поголем број извршители се мажи, а
според верижниот индекс, бројката на извршување осцилира, но во зголемен правец, со
исклучок на 2004 година кога има намалување. Кај жените, исто така има осцилација на
обвинети за кривичното дело „Измама“. Во 2005 и 2007 година има зголемување на обвинети
жени. Додека базниот индекс на истражување кај мажите покажува осцилација само во 2004
година, во другите години во истражуваниот период има зголемување на обвинетите машки
лица. Кај жените базниот индекс е во осцилација. Во текот на 2004 година е намалена бројката
на обвинети жени, во 2005 и 2007 година бројката на обвинети е зголемена, во 2006 година
бројката на обвинети е иста како во 2003 година која е земена за базична година.
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Графикон бр. 4
Преглед на обвинети полнолетни машки лица за кривично дело
„Измама“од вкупниот број обвинети сторители во периодот 2003-2007 година. (верижен и
базичен индекс)
200
150
100
100
100
50
0
2003

92.82
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137.76

133.06

127.88

104.04

2005

индекс (верижен)
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123.5
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2007

индекс (базичен)

Табела бр.7. Преглед на обвинети полнолетни женски лица за кривично дело „Измама“, од
вкупниот број обвинети сторители во периодот 2003-2007 година. (верижен и базичен индекс)
Година

Жени

Индекс (верижен)

2003

Вкупно
обвинети
298

47

-

Индекс
(базичен)
100%

2004

272

39

82,97

82,97

2005

369

48

123,07

102,12

2006

381

47

97,91

100

2007

363

53

112,76

112,76

Извор: ДЗС на РМ во периодот 2003-2007 годинa
Од приказот на индексите може да се забележат осцилации на сторителите на
кривичното дело измама од страна на полнолетни мажи и жени во периодот 2003-2007 година.
Како што беше констатирано од податоците мажите се поголеми измамници од жените. Тоа
може да се должи на можноста на мажите кои повеќе се инволвирани во извршувањето на
јавни функции и други дејности во однос на жените. Но тоа не значи дека нема измамници и од
понежниот пол и дека бројката нема да претрпи промени во обратен правец во наредните
години.
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ТАБЕЛА БР. 8 ОСУДЕНИ ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ЗА ИЗМАМА И ИЗРЕЧЕНИТЕ ГЛАВНИ
КАЗНИ-ЗАТВОР, ПАРИЧНА И ИЗРЕЧЕНИТЕ ЗАБРАНИ (ГЛАВНИ И СПОРЕДНИ) ВО
ПЕРИОДОТ 2003 - 2007 ГОДИНА
Кривични дела „Измама“

2007

2006

2005

2004

2003

В
к
у
п
н
о

Осудени лица

320

304

286

278

265

Жени

38

33

37

28

30

Г
л
а
в
н
и

Казни вкупно

136

131

264

182

201

Доживотен затвор

-

-

-

-

-

Затвор од 20 години

-

-

-

-

-

Затвор од 10-15 години

-

-

-

-

-

Затвор од 5-10 години

2

-

1

-

2

Затвор од 3-5 години

9

7

9

6

11

Затвор од 2-3 години

24

17

10

16

10

Затвор од 1-2 години

34

28

45

34

42

Затвор од 6 месеци до 1 година

38

37

79

60

61

29

42

120

66

76

18

17

21

19

18

До 5000 денари

-

-

2

2

-

Парична

Од 5001 до 20 000 денари

3

-

10

8

17

казна

Од 20 001 до 50 000 денари

6

9

7

Преку 50 001 денари

9

8

2

9

-

1

2

2

3

1

3

З
а
т
в
о
р

к
а
з
н
и

Затвор до 6месеци
Парични казни вкупно

Условна
осуда

1

Затвор
Парична казна

Прогласен за виновен, а ослободен од казна

Извор: Податоци од ДЗС на РМ во периодот 2003-2007 година
Според приказот во Табелата 7 може најдобро да се види казнената политика за
кривичното дело „Измама“: овде се прикажани одредени видови казни кои се изречени во
Република Македонија во периодот 2003-2007 година за кривичното дело „Измама“. Според
анализите од Табелата може да се види дека казната затвор е изрекувана за кривичното дело
„Измама“ во периодот 2003-2007 година, потоа се алтернативните мерки кои се услов
сторителот за одреден период да не изврши какво било кривично дело, потоа е паричната
казна до 5000 и над 5000 денари, до 50 000 и над 50 000, потоа се изрекувани мерки на
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безбедност, и во многу малку случаи е изречена ослободителна пресуда. Од истражувањето и
анализата направена од Табелата, може да се види дека најмногу е изрекувана казната затвор
до 6 месеци и од 6 месеци до една година. Следна е казната затвор од 1-2 години, потоа е
казната затвор од 2-3 години и од 3-5 години, додека казната затвор до 10 години е изрекувана
во многу помал број и тоа во периодот 2003 година се изречени 2 казни затвор од 5-10 години,
во 2004 година не е изречена ниту една казна, во 2005 година е изречена 1 казна затвор од 5-10
годиа, во 2006 година судот нема изречено казна од 5-10 години и во 2007 година се изречени 2
казни затвор од 5-10 години.
Заклучок
Во трудот се опфатени феноменолошките карактеристики на измамите, при што може
да извлечеме заклучок дека кривичното дело „Измама“ како појава во Македонија е интересно
дело за истражување.Објаснета е феноменологијата на овој вид кривично дело и дефинирани
се поимите за појавните облици на измамите со примена на компаративен метод и методот
анализа на содржината. Овие методи се користени во проектот за истражување во трудот.
Направени се анализи за кривичните дела „Измама“ предвидени во член 247 во однос
на ставовите колку кривични пријави се поднесени, при што е констатирано дека најмногу
кривични пријави во период 2003-2007 година се поднесени по став 1 од членот 247 од КЗ на
РМ.
Од анализата врз основа на познати и непознати сторители, е утврдено дека поголем е
бројот на познати извршители на кривичното дело „Измама“. Врз основа на полот, повеќе
извршители на измама се мажи во однос на жени, а во однос на возраста, повеќе извршители
се полнолетни сторители над 18 годишна возраст. Во однос на повратниците-рецидивисти овој
број е мал и незначаен.
И од анализата на поднесени и реализирани кривични пријави се гледа голема разлика.
Од добиените резултати е извлечен заклучок дека околу 75% од кривичните пр ијави за измама
се отфрлаат или се со ослободителна пресуда.
Како жртви или оштетени лица од кривичните дела „Измама“ се појавуваат повеќе
физички отколку правни лица, тоа го покажаа и резултатите за овие сегменти.
Според Табелата за изречените казни, може да се согледа дека покрај парични казни
за измама се изрекувани и казни затвор. Во зависност од тежината и обликот на измамата судот
изрекувал и санкција предвидена во Кривичниот законик на Република Македонија. Според
анализата констатирано е дека во периодот 2003-2007 година за измама се изречени само 5
казни затвор со траење од 5-10 години, додека другите казни се до 6 месеци и од 6 месеци до 5
години затвор. Преку оваа анализа може да се види каква е казнената политика за измамите во
Република Македонија во периодот 2003 до 2007 година.
5. Компаративен преглед на кривичното дело „Измама“ со други држави
Во продолжение ќе биде направена компаративен преглед на основните решенија
во Кривичниот законик на Канада, на Руската Федерација, на Сојузна Ре публика
Германија, на Шведска, Италија, Грција, Република Словенија, Република Хрватска и
на Република Црна Гора, поврзани со кривичното дело „Измама“.
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Табела бр.1 Преглед на кривичното дело „Измама“ – компаративен приказ
Држава

Кривичен
закон

Предвидено во
К.З.

Име на главата

Предвиде
ни
членови
Чл.
380,
381, 382,
385, 387,
393.

Канада

Стапи на сила
01.04.1955

КЗ на Канада
предвидено во
глава X.

Руска
Феде рациј
а

01.јануари 1997

КЗ на Руската
Федерација
во главата XXI

„Измамници на
трансакција која се
однесува на
договори и во
трговијата“,
инкриминирани се
повеќе облици на
измама
„Кривични дела
против имотот“ во
член 159 е
пропишано ова
кривично дело.

С.Р.
Германија

Стапил на сила
10.03.1987

КЗ на Германија
во глава XXII,

Како кривично дело
измама и
злоупотреба.

Чл.263,
263а, 264,
264а, 265,

Шве дска

Од 21.12.1962г
стапил на сила
01.01.1965

КЗ на Шведска
во Главата IX

“Измами и други
акти за нечесност“
од член 1-12.

Чл.1,2,3,8
и 11,

Парична казна.
Затвор од шест месеци
до шест години

Обидот
е
казнив

Италија

Донесен 1990

КЗ на Италија
во главата I (еден)

„Измамнички
деликти“ во член
252 инкриминирана
е „Измама за време
на војна“

Чл.
252,
356, 374,
497, 515,
640, и 645,

Не
е
казнив

Грција

Ддонесен 17
август 1950

КЗ на Грција
во главата I

Чл.386,
387, 388,
389 и 397,

Слове нија

Донесен 1998

КЗ на Словенија
во глава XXIII

Чл.217

Парична казна. Казна
затвор од шест месеци
до 10 години.

Не е
казнив

Хрватска

Стапил на сила
од 01.01.1998

КЗ на Хрватска
во Глава XVII

Чл. 224,

Парична казна. Казна
затвор од шест месеци
до 10 години

Не е
казнив

Црна
Гора

Донесен е 1993

КЗ на Црна Гора
во глава XIV

Чл.149

Стапил на сила
29 јули 1996

КЗ на Македонија
во глава XXIII

Парична казна. Казна
затвор од шест месеци
до 10 години
Парична казна. Казна
затвор од шест месеци
до 10 години

Не е
казнив

Маке дони
ја

„Кривични дела
против имотот“ Ова
кривично дeло е
предвидено и
инкриминирано во
кривичните дела
измама во член 386
„Кривични дела
против имотот“
инкриминирано е
кривичното дело
измама во член 217
„Казнени дела
против имотот“ во
членот 224
пропишано е
кривично дело
измама,
„Кривични дела
против имотот“ во
член 149
„Кривични дела
против имотот“ и
инкриминирани се
пет кривични дела за
измама

Парична казна која е
пет пати поголема од
вредноста на
причинетата штета.
Затвор од шест месеци
до десет години.
Парична казна. Казна
затвор од три месеци
до најмалку две
години за тешки
измами.

Чл. 159

Чл.247

Казнена политика

Обид

Со затвор до десет
години или парична
казна до 5000 $;

Не е
казнив

Со парична казна.
Задолжителна работа
180-240 часа.
Поправни работи од 12 години или
изолација од четири
до шест месеци.
Казна затвор до 10
години со и без
конфискациј на имот.
Пар. каз. и мерка
ставање под надзор.
Со затвор од 6 м до 10
години.

Не е
казнив

Обидот
е
казнив

Не
е
казнив

Обидот
е
казнив

Од изнесеното и направената анализа може да констатираме дека во сите
анализирани кривични закони како основен и битен елемен т или дејствие на
извршување на кривичното дело измама е „заблудата“. Основна цел за извршување на
овој вид кривични дела е да се наштети на некого со намера да се стекне имотна корист
за себе или за друго лице. Од извршената анализа е утврдено дејствието на извршување
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кај овој вид кривични дела, а исто така е утврдено и кој е објектот на заштита од
кривично-правен аспект. Како што може да се утврди од прикажаното, секогаш како
извршител е факторот човек, кој може да биде како правно или физичко лице, а
оштетен или виктимизиран е секогаш правно или физичко лице. Преку дејствието на
извршување на измамите може да се види дека основна компонента е умешноста како
да се доведе жртвата во заблуда, бидејки извршителот треба да биде до тој степен
внимателен да не биде предвреме откриен во намерата, бидејќи во тој случај,
дејствието нема да заврши, а кривичното дело ќе се предизвика-изврши. Доколку
сторителот биде откриен предвреме во намерата, во тој случај дејствието на
кривичното дело ќе се прекине и тогаш кривичното дело нема да се предизвика,
односно изврши.
Како заклучок од прикажаното во овој дел од трудот детаљно е објаснето
дејствието на извршување, дадени се и одредени примери што, всушност, претставува
заблудата како основен и битен елемент во кривичното дело „Измама“.
Како што може да се види, во Кривичниот законик на Република Македонија во
Глава дваесет и трета (23), се пропишани „Кривични дела против имотот“. Во истата
глава е предвидено и кривичното дело „Измама“ (член 247).
Како констатација од прикажаното може да се изнесе дека одредени држави,
како што се Германија и Италија, имаат предвидени кривични дела кои не се
инкриминирани во нашето кривично законодавство и во законодавствата на други
држави. Тоа може да се види од текстот кој е прикажан преку анализата на податоци и
компаративниот метод.
Како резултат од оваа анализа може да се извлече заклучок дека Македонија во
секој случај може да се смета за рамноправна со европските закони за борбата против
измамниците и измамата како кривично дело. Ова е заклучок од анализата кој е
направен врз повеќето законски регулативи во државите: Канада, Руската Федерација,
Сојузна Република Германија, Шведска, Италија, Грција, Република Словенија,
Република Хрватска и Република Црна Гора.
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CRIMINAL POLICY FOR FRAUD OFFENSE IN THE PERIOD
2003-2007
Abstract
Author of the paper analyzes the penal policy of the crime "fraud" with the help of statistical
records of public bodies in the Republic of Macedonia for the period 2003-2007.
The paper by empirical, statistical method, by analyzing the data and the comparative method
is provided for criminal policy of "fraud in Macedonia in the period from 2003 2007 year."
From research on criminal policy for fraud in Macedonia shows the:
Comparative review of the crime "faud" by the Criminal Law of the Republic of Macedonia
in the Criminal Law to other countries: Canada, Russian Federation, Federal Republic of Germany,
Sweden, Italy, Greece, Slovenia, Croatia and Montenegro, linked with crime of fraud.
The relationship between fraud and the total number of crimes committed in the Republic of
Macedonia in the period from 2003-2007.
Displaying reported adults for the crime "fraud" by type of decision the prosecution, in the
period 2003-2007 year, individually for each year and total for all years.
Keywords: Fraud, criminal policies, charges, charged, types of penaltie
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М-р Жаклина Јованова
УДК: 343.542.1-053.2:004(497.7)
КОМПЈУТЕРСКА ДЕТСКА ПОРНОГРАФИЈА
Апстракт
Најмладата популација како ранлива категорија е изложена на масовна електронска
комуникација преку интернет мрежата, а тоа претставува потенцијален ризик да станат жртви
на компјутерска детска порнографија и инволвирање на децата во сексуална експлоатација.
Малолетната популација сè повеќе комуницира со останатиот свет преку компјутерски
систем, преку социјалните мрежи на интернет. Компјутерската детска порнографија е
криминално однесување кое не се препознава, ретко се пријавува, тешко се докажува и
спречува и има голема „темна бројка“.
Компјутерската детска порнографија спаѓа во сексуалната злоупотреба на деца преку
интернет. Како појавен облик на сексуална злоупотреба, компјутерската детска порнографија
може да доведе до сексуална експлоатација, односно кон подведување на малолетничка
проституција, секс туризам, трговија со луѓе преку сексуално искористување на малолетните
лица. Таа остава последици врз психо-физичкиот развој на малолетните лица. Преку анализа на
ризиците и опасностите кои ги носи виртуелниот свет би можело да се воспостави превентивна
стратегија, со цел да ѝ се помогне на малолетната популација да стекне знаење, вештини,
правила и совети за користење на виртуелниот облик на комуникација на сигурен и безбеден
начин.
Имајќи ги предвид придобивките на комуникациската мрежа, олеснувањето на секаков
вид на комуникација, достапноста на секаков вид информација, но и соочувајќи се со
негативните елементи кои произлегуваат од непостоењето контрола врз содржините, потребно
е подигање на информатичката свест и залагање на институциите и другите фактори за
изнаоѓање мерки и активности со кои би се превенирале ризиците кои ги носи интернетот....
Клучни зборови: интернет, компјутерски систем, ризици, сексуална злоупотреба на
деца, компјутерска детска порнографија..

Вовед
Детската порнографија е меѓународен проблем. Децата се изложени на ризик од оние
кои се вклучени во производството, изложбата, дистрибуцијата и потрошувачката на детската
порнографија и сето тоа врз децата предизвикува сериозни негативни последици како резултат
на порнографската експлоатација.
Интернетот стана „мека“ за задоволување перверзни страсти. Според интернет извори,
годишниот профит од детската порнографија на овој медиум е над 25 милиони долари
годишно, поради што оваа дејност е прва на ранг-листата на интернет криминалот.
Во прашање е криминал кој ги виктимизира малолетните лица, ги крши основните
човекови слобода и права, носи огромен профит, има широка меѓународна димензија, спаѓа во
категорија на транснационален организиран криминал и бележи тенденција на постојано
зголемување. Со оглед што ниту една земја не е имуна на овој вид софистициран криминал, и
нашата земја го има инкриминирано производството и дистрибуцијата на детската
порнографија во КЗ на РМ. Иако ова е ново дело, не значи дека на овој феномен не треба да му
се посвети поголемо внимание. Напротив, со оглед на тоа дека како жртви од ова дело најчесто
се малолетните лица и делото спаѓа во криминал на штета на малолетници, а децата се
популација која највеќе го користи интернет, од мошне големо значење е токму проучувањето
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на овој феномен, а се со цел да се остварат идни прогнози и да се развијат стратегии за заштита
и превентива на младата популација.
Распространетоста на детската порнографија по пат на компјутерските системи низ
светот е во динамичен подем. За многу краток временски интервал со едно „кликнување на
копчето“ материјалите се распространуваат на глобалната светска мрежа насекаде во сите
делови на светот.
Посебна опасност при дистрибуцијата на детската порнографска содржина е токму
виртуелната слика. Имено, со користење на дигитален графички софтвер можат да се
комбинираат две или повеќе слики во една, или пак да се измени сликата и да се направи
потполно нова. Тој процес е познат под името „метаморфоза“, овозможува и непорнографските
слики на деца да ги претвори и злоупотреби во порнографски содржини. Во денешно време
меѓу најкомерцијалните мрежи спаѓаат оние кои нудат компјутерска порнографија или пак,
нудат директна еротска комуникација помеѓу on-line присутните на мрежата.
Како потенцијални ризици од злоупотреба на интернет на младата популација се
појавуваат: долгиот временски период поминат пред интернет „сурфајќи“ по мрежата по разни
сајтови (интернет зависност), посета на сајтови кои содржат детска порнографија, дискусии по
форуми и блогови за „жешки теми“, праќање вознемирувачки и заканувачки пораки преку
електронска пошта, испраќање и препраќање на лични податоци и слики на непознати лица,
комуникација со непознати лица на интернет, намамување на остварување средби со непознати
лица, ветувања и уцени и сл.
1.Дефинирање
Порнографијата е поим кој тешко може да се дефинира. Не постои единствена и
меѓународна дефиниција. Детската порнографија се дефинира од различни морални,
социјални, културни или религиозни верувања. Дури и правни дефиниции за терминот „дете“ и
„порнографија“ се разликуваат на глобално ниво.
Детската порнографија, најопшто, се дефинира како сексуално експлицитни
фотографии на деца во вид на негативи, слајдови, магазини, филмови, видеокасети, клипови,
компјутерски дискови. Тоа е употреба, производство и дистрибуција на визуелни, дигитални и
аудиоматеријали во кои се искористуваат, злоупотребуваат децата во сексуален контекст346 .
Советот на Европа детската порнографија ја дефинира како „сите аудиовизуелни
материјали во кои се користат децата во сексуален контекст“347 .
Детска порнографија е порнографски материјал кој визуелно прикажува или
претставува: Дете кое учествува или врши експлицитно сексуален чин или слики на
„непостојно дете“ кое е прикажано во сексуални сцени или порнографски материјали 348 .
Според КЗ на РМ под поимот детска порнографија се подразбира порнографски
материјал кој визуелно прикажува очигледни полови дејствија со малолетник или очигледни
полови дејствија со лице кое изгледа како малолетник, или реални слики кои прикажуваат
очигледни полови дејствија со малолетник 349 .
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Child Pornography and Sexual Exp loitat ion: Eu ropean Forum for Child Welfare Position Statement, 3 (Nov.
1993
347
Council of Eu rope, Reco mmendation R(91)11 and Report of the European Committee on Crime Problems
(1993).
348
Рамковна одлука за борба против сексуалната експлоатација на деца и детска пор нографија, Европска
унија 2003 го дина
349
Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик на РМ ( „Сл. Весник на РМ “ бр.7 од
15.01.2008) превземено од www.pravo.org.mk (21.03.2010)
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2. Кривично - правно одредување на делото во Република Македонија
Инкриминирањето на делото беше условено со потребата од усогласување на
домашното кривично законодавство со меѓународните документи, во случајов со
Факултативниот протокол кон Конвенцијата за правата на детето, за трговија со деца, детска
проституција и детска порнографија. За таа цел се изврши измена и дополнување на
Кривичниот законик во одредени членови и ставови кои се однесуваат на педофилијата,
детската проституција и порнографија. Причина за донесување на овие измени, меѓу другото, е
и тоа дека овие кривични дела против половата слобода и моралот, предизвикуваат одредени
реакции во јавноста, пред сè поради фактот дека објект на напад се деца. Имено,
согледувањето на состојбата и системот на заштитата на децата во нашата држава покажа дека
на постојниот систем, со кој е уредена заштитата на децата, му е неопходно осовременување во
насока на прилагодување кон современите текови во општеството. Осовременувањето на
законските решенија се наметна и од определбата за приближување на нашето законодавство
кон законодавството на земјите од Европската унија. Тоа значи реформа на малолетничкото
законодавство, бидејќи во него се вградуваат меѓународните стандарди за правата на децата, се
става акцент на превентивните мерки и се вградуваат одредби за заштита на малолетникот како
жртва во постапките.
Воедно и решенијата во компаративното законодавство укажуваат на постоењето на
ваквите инкриминации. Уважувањето на овие барања овозможува да се комплетираат
инкриминациите од оваа област (поседување, прикажување, дистрибиција и производство на
порнографски материјал).
Производството и дистрибуцијата на детска порнографија преку компјутерски
систем е кривично дело кое е систематизирано во кривични дела против половата слобода и
половиот морал во Казнениот законик на Република Македонија. Но, делото има елементи и на
компјутерски криминал, бидејќи дистрибуцијата на порнографија се одвива преку
компјутерски систем.
Самиот наслов на оваа глава, упатува на дихотомната природа на објектот на заштита.
Од една страна, тоа се дела против личноста, нејзината слобода, а од друга страна и дела
против моралот, против општите морални погледи и сфаќања за дозволеното и недозволеното
во сферата на половите односи. 350
Присуството на елементи на нормативна етика води кон тешкотии во дефинирањето на
повеќе поими кои се мултиплицираат при дефинирањето на поимот на порнографија. За тоа
постојат различни мислења, особено во однос на разграничување од морално недопуштената
општествено штетна и казнива порнографија и она што е уметнички, естетски креативно и
прифатливо.
Според т.н концепција на реализам, под порнографија се подразбира нереалистички
начин на прикажување на сексуални појави, без врска со другите животни манифестации, со
што насилно се фалсификува суштината на сексуалното.
Според концепцијата на тенденција, одлучувачки е тоа – дали прикажувањето на
такви факти има исклучително или претежно за цел побудување на сексуалниот нагон. За
концепцијата на објект, порнографијата е грубо прикажување на сексуалното што човекот го
деградира на ниво на обичен објект на половите желби351.
Казненото право тука се соочува со два различни интереси: интересот за заштита на
моралот, а особено правилниот развиток на децата, развивање чувство за пристојност,
достоинство и интересот за развивање на уметничкото, научното и друго творештво 352.
Ова дело се вбројува во кривични дела на штета на малолетни лица. Систематизирано е
во кривични дела против половата слобода и половиот морал во Казнениот законик на
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Република Македонија во чл.193-а Производство и дистрибуција на
детска
порнографија353 .
(1) Тој што произведува детска порнографија со цел за нејзина дистрибуција или
ја пренесува или ја нуди или на друг начин ја прави достапна детската порнографија
ќе се казни со затвор од најмалку пет години.
(2) Тој што набавува детска порнографија за себе или за друг или поседува детска
порнографија, ќе се казни со затвор од пет до осум години.
(3) Ако делото од ставовите (1) и (2) на овој член е сторено преку компјутерски систем
или друго средство за масовна комуникација, сторителот ќе се казни со затвор од најмалку
осум години.
Делото од ст.1 го врши тој што произведува детска порнографија. Во Кривичниот
законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004
и 73/2006), под детска порнографија се подразбира порнографски материјал (списи, слики,
аудиовизуелни материјали) кој визуелно прикажува очигледни полови дејствија со
малолетник, или очигледни полови дејствија со лице кое изгледа како малолетник, или реални
слики кои прикажуваат очигледни полови дејствија со малолетник. Пасивен субјект е
малолетно лице воопшто (не само дете), независно дали свесно или без негова согласност и
знаење е вклучено во изработувањето на предметите или претставата (ако некој со некаква
вешта монтажа го внесува малолетното лице во порнографска слика) 354 .
Делата се умислени. Сторителот мора да знае дека се работи за дете.
Како објект на заштита е половата слобода и половиот морал. Како сторител на
делото може да се појави секој кој произведува детска порнографија со цел истата да ја
дистрибуира и пренесува Во делото (ст.1) оставена е и алтернатива и тоа: или на друг начин ја
прави достапна. Постојат и други начини за пренос на тој материјал. Во време на интензивен
технолошки развој, преносот-дистрибуцијата може да се врши и преку: флеш - мемории или
пак, преку мобилните телефони, а подоцна порнографските материјали да бидат пренесени во
компјутерскиот систем и преку интернет истите стануваат достапни за широката јавност.
Инкриминирано е самото производство на порнографски материјал со дете. Имено, се прават
фотографии, снимки, клипови, мини филмови кои содржат сексуални сцени и тие многу лесно
подоцна се дистрибуираат. Карактеристично за делото е што мора да се докаже намерата кај
сторителот за понатамошната дистрибуција на ваков експлицитен материјал за други лица.
Во ст.2 инкриминирано е и набавувањето и поседувањето на детска порнографија за
себе или за друг. Санкционирањето по ст.2 е затворска казна од пет до осум години. Изразот
„набавување за себе или за друго лице“, се однесува на набавка на недозволен порнографски
материјал или содржини со деца по пат на симнување видеоклипови од интернет или со
купување на детска порнографија во форма на филм или фотографија.
Поседувањето на детска порнографија како облик на дејствие, подразбира фактичко
поседување на недозволена содржина во која било форма (списанија, книги, видеоснимки,
видеоклипови во мобилните телефони, ЦД и сл), а исто така и складирање на вакви материјали
во електронски облик во компјутер, на преносни медиуми или во мобилен телефон.
Потежок квалификуван облик на делото е содржан во ст.3 доколку детската
порнографија се пренесува преку компјутерски систем355 или други средства за масовна
комуникација и истата ја прави јавно достапна за секој. За пренос и дистрибуција на детска
порнографија преку компјутерски систем е предвидена казна затвор од најмалку осум години.
Дејствие на извршувањето на ова дело е производството, дистрибуцијата, преносот,
набавувањето и поседувањето на детска порнографија.
353

„Службен весник на РМ“, бр. 114 од 14.09.2009 година
Камбовски В, „Казнено право, посебен дел“, Скопје 2003 (4 издание). стр 223-224
355
(„Службен весник на Република Македонија"бр. 37/ 96, 80/ 99, 4/2002, 43/2003, 19/ 2004 и 73/2006), во
членот 122 во ставот 20: Под компјутерски систем се по дразбира каков било уред или група на
меѓусебно поврзани уреди од кои, еден или повеќе од нив, врши автоматска обработка на податоци
според одредена програма.
354

202

Под дете како жртва на кривично дело се подразбира дете кое не наполнило 14 години
старост, а малолетно лице, лице кое не наполнило 18 години (помлад малолетник од 14-16
години и постар малолетник од 16-18 години).
Како жртва на кривично дело се подразбира секое лице кое претрпело штета,
вклучувајќи физичка или ментална повреда, емотивно страдање, материјална загуба или друга
повреда или загрозување на неговите основни слободи и права како последица на сторено
кривично дело356 .
Делото се состои во злоупотреба на малолетно лице за изработување на аудиовизуелни
слики или предмети со порнографска содржина или за порнографска претстава.
Под сексуална злоупотреба на дете се подразбира вклучување на детето во сексуална
активност која тоа не ја разбира, со која не се согласува или за која не е развојно психофизички
дораснато или пак, вклучување на детето во активност која се коси со општоприфатените
социјални забрани на општеството357 . Тие дејства се: наведување на детето за учество во
сексуални активности (контактни дејства: сексуален однос, сексуално дразнење и допирање и
сл. , како и неконтактни дејства: изложување на детското тело на погледи, егзибиционизам,
воајеризам и сл.). Присилување на детето на сексуални активности за кои не е согласно:
силување, сексуално понижување, сексуална експлоатација (проституција, детска
порнографија, наведување на читање порнографска литература).
Сексуалната експлоатација на децата се манифестира како организирана детска
проституција, детска порнографија или „секс-туризам“. Овој вид експлоатација секогаш
(помалку или повеќе) е присилна, а децата се регрутираат со киднапирање, по пат на измама
или преку продавање од страна на родителите.
Под експлоатација на дете се подразбира секој вид комерцијално и секој друг вид
искористување на детето за каков било вид корист за други лица: користење на детето за
работа, проституирање, користење на детето за порнографски претстави или снимање
порнографски материјал, киднапирање деца, со цел сексуално искористување или пак , нивна
продажба итн. Овие активности го нарушуваат физичкото и/или менталното здравје на детето
и предизвикуваат пореметување, односно нарушување на моралниот, социјалниот и
емоционалниот развој на детето.
Со кривичното дело се инкриминира малолетничката порнографија преку интернет и
се уредува заштитата на половата слобода на малолетникот, спречувајќи ги првите знаци на
тие дејствија кои, иако не се нужно со профитна цел, го изложуваат на опасност слободниот
личен развој со комерцијализацијата на телото и воведувањето во перверзното кружење на
педофилијата – се смета за кривично дело од конкретна опасност, дејствието на секој оној кој
користи еден или повеќе малолетници за производство на претстави или порнографски
материјали и се казнува, без претпоставката за други кривични дела, кога има основа да
содржи конкретна опасност од ширење на произведениот материјал.
Односот на криминалната политика кон оваа група кривични дела е карактеристичен,
од една страна, поради фактот што се декриминализираат некои од делата кои времето ги
надминало или се должат на некои сексуални табуа (дела кои, по правило, биле
инкриминирани како последица на силното влијание на религијата како специфична сфера на
човековиот живот). Од друга страна, како резултат на создавање или откривање на ново/стари
облици на сексуални девијации (пр. семејното насилство) кај кои како жртва се јавува
најранливата и најнезаштитената категорија на лица, а тоа се малолетниците, но и како
резултат на развивањето на техниката и технологијата (посебно компјутерската) и нејзиното
злоупотребување во областа на сексуалните односи (пр. со педофилијата, порнографијата и
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др.), се наметна потребата од нивно инкриминирање и од заострување на казнената политика
во однос на постојните дела.358
Последново, пред сè е резултат на бурното реагирање на јавноста на ваквите деликти,
но и подигањето на свеста на луѓето за нивната штетност и опасност и за потребата од засилена
кривичноправна заштита на жртвите на овие дела, посебно на малолетниците, меѓу другото и
со вакви, ultima ratio инструменти што му стојат на располагање на општеството/државата,
дејствувајќи на планот на специјалната и генералната превенција.
Сторител на ова дело може да биде секое лице, така што не постои профил на
извршителите на ова дело. Мотивите за извршување на делото се најразлични, започнувајќи од
љубопитност, сексуална возбуда, па сè до стекнување на огромен нелегален приход и се
предмет на психолошко профилирање на извршителите во зависност од случај до случај.
Малолетните лица се појавуваат како жртва на ова кривично дело и затоа овој вид криминал
спаѓа во криминал на штета на малолетни лица. Честопати тие се доведени во заблуда и не се
свесни што им се случува, бидејќи сторителите ја искористуваат нивната доверба и ја
злоупотребуваат детската наивност, со цел да ги злоупотребат за изработка на порнографски
содржини.
Делото има елементи на компјутерски криминал, бидејќи компјутерскиот систем се
појавува како средство за извршување, или како објект на кривичното дело.
Други каракетристики на делото се: противправност, организираност (криминална
дејност на организирани криминални групи), специфични облици на извршување (со помош на
компјутерски системи и друг вид напредна технологија), распространетост (скоро и да нема
земји каде ова дело не е застапено), висока профитабилност (остварување на огромни
финансиски приходи), константен пораст, висока „темна бројка“ (бројот на извршени
кривични дела во однос на бројот на пријавени), латентност (тајност во постапувањето,
организирањето и дејствување на криминалните педофилски организации), еластичност
(можност за прилагодување во сите новонастанати услови во општеството), поврзаност со
други кривични дела (противправно стекнатите финансиски средства често се во директна или
индиректна врска со други облици на криминал).
Кога станува збор за инкриминирање на секаков вид злоупотреба на деца, Казнениот
законик предвидува низа казниви дела и на тој начин ги исполнува меѓународните обврски кои
Република Македонија ги има преземено. Инкриминирана е обљубата врз малолетно лице,
подведувањето и посредувањето во вршење проституција, прикажување порнографски
материјали и злоупотреба на децата за изработување порнографски содржини, злоупотреба
на децата, семејното насилство и запуштање на семејни обврски, трговија со малолетно лице
и засновање ропски однос кон малолетник и др инкриминации.
3. Феноменологија на компјутерската детска порнографија
Криминалната феноменологија е „наука за манифестација на криминалниот настан“.
Таа ги опфаќа појавните, надворешни облици и манифестации на кривичните дела,
структурата, структурните промени и динамика на кривичните дела, како и изучување на
начинот на живот на делинквентите, нивното однесување и нив на типологија.
Според некои автори, криминалната феноменологија е посебна област на
криминологијата, која ги изучува надворешните манифестации на криминалитетот како
масовна општествена појава, но и одредено индивидуално однесување.359
Производството и дистрибуцијата на детска порнографија преку компјутерски систем
спаѓа во дела од областа на компјутерски криминалитет и во криминалитет на штета на
малолетни лица.
Компјутерскиот криминалитет е облик на криминално однесување, кај кој користењето
на компјутерската технологија и информациските системи овозможува извршување на
кривичното дело. Компјутерот се употребува како средство или цел на напад за остварување
358
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на релевантна последица. Компјутерите и компјутерската технологија можат да се
злоупотребат на разни начини, а самиот криминалитет кој се реализира со помош на компјутер
може да има облик на било кој класичен вид на криминалитет. Компјутерскиот криминал
(Cyber crime) e таков облик на криминално однесување каде што компјутерските мрежи се
појавуваат како средство, цел и доказ на извршено кривично дело. Компјутерскиот криминал
бара висока техничка опременост, добра информациска инфраструктура во која паралелно
коегзистираат виртуелното и реалното и каде што комуникацијата е колективна и се одвива
преку интернет - мрежите.
Се јавуваат различни појавни облици на повреда на детските права кои се извршуваат
по пат на интернет. Тие можат да бидат: вербални закани, поттикнување на разни групни
омрази, ширење насилни и навредливи содржини, лажно претставување, формирање на разни
групи зад кои се кријат негативни намери кон децата, ширење на материјали со непримерна
содржина, Cyberbyling – насилство, „провалување“ во туѓи електронски пошти, детска
порнографија и сл.
Феноменологијата на компјутерската детска порногра фија (производството,
објавувањето и дистрибуцијата), ги објаснува појавните облици на овој вид криминалитет,
неговата динамика, структура и облици. Со развојот на технологијата, овој вид криминал се
шири со голема динамика и со богатство од појавни облици, бидејќи станува збор за
компјутерски технологии кои овозможуваат големи можности и примени во секојдневниот
живот. Изминатата деценија бележи брз развој и раст во користењето на електронската и
компјутерската технологија, со што се овозможува брза комуникација и размена на
информации преку интернет - мрежата. Јасно е дека постојат многу бенефиции кои
произлегуваат од користењето на интернетот, но кои се ризиците и опасностите коишто можат
да настанат како последица на употребата на оваа технологија?
Овој вид криминалитет, компјутерскиот, сè уште nema заокружена феноменолошка
категорија за разлика од другите видови криминалитет и затоа не е возможно да се дефинира
со единствено прецизно поимно одредување. Компјутерскиот криминалитет е општа форма
низ која се извршуваат различни облици на криминални активности. Обележјата на овој вид
криминалитет се: општествени-опасни противправни однесувања за кои се пропишуваат
одредени кривични санкции, специфичен начин и средства за извршување на делата, имаат
посебен објект на заштита и намера за себе или за друг да се предизвика одредена штета или да
се стекне со противправна имотна корист.
Детската компјутерска порнографија дефинитивно е еден од најраширените облици на
сексуалната злоупотреба на децата и малолетниците. Со постојаното усовршување,
унапредување и достапноста на употребата на електронските средства за комуникација,
детската порнографија достигнува несогледливи размери и бара единствен систем и стратегија
за справување со детската компјутерска порнографија и другите облици на сексуалното
искористување и злоупотреба на децата.
Иако е тешко да се измери степенот на детската порнографија на интернет, се
проценува дека околу 14 милиони порнографски сајтови циркулираат преку интернет мрежата, а некои од нив носат околу 1 милион порнографски слики на деца на различна
возраст360 .
Производството, поседувањето, дистрибуцијата, објавувањето на компјутерската
детска порнографија, доживува експанзија, со оглед на тоа што светската популација се
помасовно ги користи интернет-можностите. Токму поради тоа станува криминал кој
предизвикува национална и светска загриженост.
Функционирањето на интернет-мрежата се заснова главно врз употребата на
специфични протоколи за размена (TCP/IP) меѓу компјутерски мрежи, кои се користат од
компјутерите или од мрежните компоненти за размена на податоци со други. Користењето на
мрежни ресурси од компјутер (клиент или сервер) содржи создавање и меморирање на
множество услужни информации, делумно наменети за да го подобрат самото одвивање на
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мрежните активности, а делумно наменети да остават трага од извршените операции, за цели
поврзани со системското управување (т.н. функции на auditing).
Токму овие карактеристики упатуваат на тоа дека можноста за динамика и брзо
распространување на детската компјутерска порногрфија преку интернет-комуникацијата е
огромна и завзема широка распространетост, брз трансфер и застапеност насекаде во светот за
многу мал временски интервал. Компјутерската детска порнографија во последните години е
многу раширена на интернет веб страните и преку социјалните мрежи. Бројот на откриени
случаи на европско и на светско ниво е огромен. Интересен е фактот дека во овој вид
криминалитет секогаш има инволвирано сторители од различни краеви на светот, со оглед на
брзиот трансфер на податоци, слики и содржини преку интернет комуникацијата. Сè што е
поставено на интернет завзема глобални размери, а кога сето тоа ќе се злоупотреби
последиците се застрашувачки. Се вртат огромни финансиски средства, а најсериозен проблем
претставуваат последиците и траумите врз децата кои се инволвираат во производство на
детска порнографија.
Детската порнографија е облик на сексуална злоупотреба на деца. Сексуалната
злоупотреба е посебен облик на злоупотреба која остава трајни последици на детската психа.
Детската порнографија и педофилијата спаѓаат во сексуална злоупотреба која е поврзана со
експанзијата на информатичко -комуникациската технологија, а посебно на интернетот. Тој со
својот развој успеа да ги разбие традиционалните комуникациски бариери и да ја овозможи
достапноста на информацијата на секој корисник во кое било време и на кое било место во
светот. Децата станаа најранлива корисничка група која најповеќе го користи интернет, а
најмалку ги познава сите опасности кои тој „ виртуелен простор“ ги има. Основната
карактеристика на оваа криминална активност е фактот дека децата имаат секундарна
виктимизација. Првенствено, тие се злоупотребуваат физички и сексуално при изработката –
производството на порнографските содржини и виктимизација која се манифестира кога
таквите експлицитни содржини ќе се дистрибуираат и прикажат јавно. Овој вид виктимизација
може да се повторува до бескрај со секоја наредна репродукција, а дистрибуцијата може да се
изврши неограничено на многу места по пат на интернетот и другите современи средства за
пренос на податоци361 .
4. Резултати од сопствено истражување
Компјутерската порнографија e достапна во сите форми и облици, како на постарата,
така и на помладата популација преку интернет-мрежата. Но, она што загрижува и се
наметнува како потенцијален ризик од интернет е:
-

Колку часа во денот децата поминуваат на интернет?
Кои веб-страници најчесто ги користат?
Дали младите во ова динамично време го користат или го ,,злоупотребуваат“
интернетот?
Дали некој од другата страна на тој „виртуелен свет“ ги демне и ги намамува?
Дали имаме целосна контрола над нашите деца кога стапуваат во тој виртуелен
свет?
Дали знаеме кои опасности ги носи оваа појава?.......

За таа цел изработивме сопствено истражување со цел да се согледа колку младата
популација користи интернет, колкави се познавањата за можните ризици и степенот за
изложеност на злоупотреба од интернет комуникацијата и колку од нив имаат познавања во
врска со компјутерската детска порнографија.
361
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Во рамките на истражувањето за ризиците од интернет -комуникацијата, спроведена е
анкета на 197 малолетни лица од седмо и осмо одделение, во две основни училишта на
подрачјето на општина Кочани и Скопје. За таа цел беше изготвен анкетен прашалник кој е
составен од општ дел, каде се формулирани прашања за профилот на анкетираните лица и дел
во кој се дадени нивни размислувања - одговори на поставените прашања.
Од сопственото истражување се заклучува дека значењето на употребата на интернетот
и другата современа технологија во животот на децата и младите е големо. Модерниот начин
на живот, забрзаниот развој на технологијата и нејзиниот „влез“ во домовите, освен што
придонесуваат за побрз развој на општеството, носат и одредени закани со кои се среќаваме за
прв пат. Истражувањата направени во земјите од Европската унија истакнуваат неколку
сериозни факти кои мора да се земат предвид. Денес децата претставуваат една од најголемите
групи на корисници на интернет и на мобилни технологии во Европа.
Резултатите од сопственото истражување покажуваат дека децата имаат основни, но не
и доволни информации за сексуалната експлоатација и за искористувањето и злоупотребата на
нивни фотографии за изработка на детска порнографија. Низ истражувањето се покажа дека
постои недоволна информираност за појавата од страна на надлежните државни институции,
како и недоволна информираност за механизмите за заштита. Испитаниците своите основни
познавања и информации за појавата ги имаат добиено од своите врсници или од медиумите.
Резултатите од сопственото истражување покажуваат дека младите се популација на
корисници на интернет која најбрзо расте. Децата поголемиот дел од слободното време во
текот на денот го користат за пребарување на интернет-мрежата. Најмладата популација
наидува на експлицитни и непримерни содржини и материјали на интернет, а некои од
испитаниците дури имаат и непријатно искуство од електронското насилство и злоупотреба.
Податоците укажуваат дека младата популација
интернетот најчесто го користи за
комуникација со останатиот свет и тоа преку социјалните мрежи на интернет.
Од интерпретацијата и анализата на добиените резултати во истражувањето, се
потврдува дека најмладата популација како ранлива категорија е изложена на масовна
електронска комуникација преку интернет, а тоа претставува потенцијален ризик да
станат жртви на компјутерска детска порнографија и индикација за инволвирање на
децата во сексуална експлоатација.
Младата популација сè повеќе комуницира со останатиот свет преку компјутерски
систем, преку социјалните мрежи на интернет. Од анализата на добиените резултати се
забележува дека сите 197 испитаници користат интернет. Она што е загрижувачки е високиот
процент на времето во текот на денот кои младите го поминуваат на интернет. Имено 30%
поминуваат од 1-3 часа и 30% поминуваат скоро од 3-5 часа на интернет, каде што најчесто
комуницираат со останатиот свет преку социјалните мрежи. Како најчеста активност на
интернет, децата ја посочиле токму комуникацијата преку социјалните мрежи и тоа 34,78%.
Во поглед на оставањето на личните податоци добиени се алармантни бројки: 58,38%
од анкетираните деца своите лични податоци ги оставаат на интернет-мрежата, а тоа укажува
на фактот дека можноста за злоупотреба и ризик се големи. Тоа сепак, се должи и на слабата
информираност и ниската свест кај младите за можна злоупотреба на личните податоци.
Загрижувачки е и податокот дека дури 78,17% од анкетираните ученици ставаат,
прикачуваат лични фотографии и фотографии од своите најблиски на интернет - мрежата.
Висок процент од испитаниците, дури 47,20% комуницираат со непознати лица преку
интернет, а 56,98% се изјасниле дека темите за кои најчесто разговараат при тие комуникации
се „љубов и секс“, а ова пак, укажува на опасностите кои ги носи комуникацијата преку
интернет со непознати лица, комуникација која на почетокот е интересна, а подоцна може да
има сериозна последица..
Иако ова е истражување на мал репрезентативен примерок, сепак алармантна е
бројката од 38% кај децата кои се изјасниле дека имаат добиено порака (meil) кој содржи
порнографија. Во врска со информираноста на децата во поглед на можните опасности, ризици
и злоупотреби преку интернет од добиените одговори може да се констатира дека децата имаат
некоја фундаментална претстава за опасностите и ризиците, а како најзастапени ги
набројуваат: поканите од непознати лица за средби и барањата за испраќање на фотографии
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(35,95%). Загрижувачки е и процентот (55%) од испитаниците на кои им било побарано од
непознати лица да се сретнат и да остварат средба надвор од „виртуелниот свет“. Како други
ризици и опасности кои ги набројале испитаниците во ова истражување се: злоупотребата на
личните податоци, разните злоупотреби на слики, фотографии, навредите, насилствата,
заканите, заведување на малолетници, киднапирања, наведување на самоубиство, сексуална
злоупотреба, трговија со луѓе, инволвирање во проституција, прикачување туѓи фотографии,
вознемирувачки пораки, лажни претставувања (кражба на идентитети).
Од наброеното може да се извлече заклучок дека младата популација на возараст од
13-14 години сепак, има некоја базична информираност за безбедноста на интернет, но сепак
сметам дека е потребна поголема едукација и предавања за подигање на јавната свест кај оваа
популација.
Во врска со компјутерската детска порнографија, испитаниците дале различни
одговори за оваа појава. Имено некои сметаат дека компјутерската порнографија е злоупотреба
на малолетници во порнографија за пари, секс снимки објавени на интернет за пари,
злоупотреба и преобразба на фотографии на малолетни лица во порно клипови, прикачување
на голи фотографии од малолетни лица на интернет. Интересни се и другите дадени одговори
од страна на малолетниците по ова прашање. Имено некои сметаат дека детската порнографија
е: малолетничка проституција, монтажа и злоупотреба на детски тела во порно - видео,
малтретирани и силувани деца, опасност од инволвирање во синџирот на проституција,
злоупотреба на деца и сексуално малтретирање и искористување, криминални однесувања. Но,
она што загрижува е дека половина од испитаниците (45,17%) имаат видено клипови и
порнографски фотографии со малолетни лица, што укажува на фактот за експанзијата на оваа
појава. Во врска со превентивното дејствување и барање помош, децата се изјасниле дека
најпрво би го известиле семејството, па другарите, наставниците и Полицијата. Ова укажува на
тоа дека превентивните активности и стратегии бараат взаемна соработка и делување на повеќе
полиња: семејство,образование, социјална заштита, психологија, НВО, полиција,
обвинителство, суд и соработка со меѓународни институции и тела.
За таа цел, сеопфатната едукација и информирање на децата за предностите, но и за
ризиците од интернет, е важен аспект во превенцијата и спречувањето на електронското
насилство и интернет злоупотребите.
При моето сопствено истражување во неформален разговор со учениците и
наставниците, истите истакнаа дека е потребно организирање на поголем број предавања по
училиштата од страна на стручни лица кои би ја информирала малолетната популација за
сите опасности и ризици кои се застапени на интернет, како и преземање на мерки и
активности за заштита на интернет.
Наместо заклучок
За поголема заштита и спречување на секаков вид злоупотреба преку интернет, а
особено злоупотреба на најмладата популација како најранлива категорија, потребна е поголема
едукација за подигање на јавната свест и информирање за можните ризици. За таа цел потребно
е да се изготи сеопфатна стратегија и заедничка меѓуинституционална соработка на субјектите
кои работат на ова проблематика. Едукацијата на младите треба да биде насочена кон
одржување на предавања по училиштата, организирање на трибини, семинари, работни групи и
работилници, кои по пат на пропаганден материјал и излагање на експерти од оваа област, би ги
информирале децата за сите можни опасности и ризици кои се закануваат од интернет комуникацијата.
Децата се особено подложни на манипулација поради нивната детска отвореност,
наивност и неискуство, па затоа, познавањето на некои основни правила за употребата на
интернетот, секому можат да му бидат од корист и да му помогнат да се заштити себеси, но и
другите.
Иако последните години се интензивирани активностите за пронаоѓање на начините за
спречување на овој вид
злоупотреба, општествените заедници немаат воспоставено
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делотворен систем и мерки со кој се оневозможува овој вид криминална активност. Не постои
единствена документација за вистинскиот размер на оваа појава, а исто така не постои
сеопфатна стратегија за спречување на детската порнографија преку компјутерски систем.
Ниското ниво на свест на населението, а посебно на децата како ранлива категорија,
придонесува за постојано зголемување на процентот на деца експлоатирани за детска
порнографија и детска проституција. За постојаното зголемување на динамиката на оваа појава
придонесуваат и следниве недоследности: недоволно развиен национален систем за заштита на
децата од детска компјутерска порнографија, неразвиен информатички систем за собирање на
податоци за искористување на децата за порнографија, недоволна застапеност на темата „борба
против детска компјутерска порнографија“ во училишните проекти во основното и во
средното образование, непостоење на алтернативни решенија за сместување и реинтеграција и
ресоцијализација на деца - жртви на оваа појава.
Во последно време е забележана поголема зачестеност на појавата на кривични дела на
производство и дистрибуција на детска порнографија по пат на интернет, која сè потешко се
открива по пат на софистицираната технологија, а која пак, ги олеснува криминалните
активности на сторителите и сите перфидни методи на извршување на овој вид кривични дела.
Овие дела ги поминуваат националните граници и затоа овој вид криминал добива обележја на
транснационален организиран криминал, а тоа значи во процесот на откривањето потребно е
воспоставување на прекугранична соработка, која мора да се одвива во согласност со
конвенциите, протоколите и договорите за соработка кои се потпишани меѓу земјите.
Последните години се настојува со комбинација на неколку мерки во делот на
едукација, измена на законите и развој на безбедноста и сигурноста на интернет–мрежата, да се
воспостави целосен систем за разбивање на детската порнографска индустрија и педофилија.
Владите од многу земји во светот работат на создавање на средина во која децата ќе можат
слободно да растат и да се развиваат и да ги остваруваат своите загарантирани права.....
Државата треба да сфати дека најдобрата инвестиција е инвестирањето во
младите. Во време на брза комуникација се раѓа и брза опасност за децата. Како никогаш
досега потребна им е грижа, внимание, контрола, водство, а пред сè љубов, бидејќи без сите
овие работи брзото темпо на живеење продуцира само нездрава младина. А, преку
систематската негрижа за младите државата не само што си поигрува со нивната
сегашност, туку им ја продава и иднината.......
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COMPUTER CHILD PORNOGRAPHY
Abstract
The youngest population as vulnerable is exposed to electronic mass communication through
the internet and it represents a potential risk of becoming victims of computer child pornography and
an indication of the involvement of children in sexual exploatation.
The young population is increasingly communicate with the rest of the world through the
computer transnational computer crime. Computer child pornography is criminal behavior not
recognized, rarely reported, hardly proves prevention and has a large ,,dark number”. Computer child
pornography among the sexual abuse of children via internet.
As the form of sexual abuse, child pornography computer can lead to sexual exploatation, or
procuring the juvenile prostitution, sex tourism, trafificking and sexual exploatation of minors. She
leavesa lasting impact on the psycho-physical development of minors.
Through analysis of the risks and dangers posed by the virtual world could establish a
preventive with using the virtual form of communication in a reliable and safe way.
Taking into account the great benefits of the comunication network, facilitating any kind of
communication, the availability of any type of information, but also facing negative elements arising
from the lack of content control you need information on raising awareness and commitment of
institutions and other finding factors of measures and activities that would prevent the risks that the
internet brings...
Keywords: Internet, computer systems, risks, sexual abuse of children, computer child
pornography...
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КРИВИЧНО – ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:
КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ПЕРИОДОТ ОД 2002 ГОДИНА ДО ДЕНЕС
Апстракт
Со распадот на Сојузна Федеративна Република Југославија, Република Македонија
како независна држава на 29 јули 1996 година го донесе првиот Кривичен законик. Во него, во
врска со создавањето „сопственост“ врз одредено лице, беше опфатено само едно дело во кое
воопшто не стануваше збор за трговија со луѓе, туку само за класичното дело на ропство,
односно создавањето ропски однос. Тоа дело и денес постои во рамките на овој Законик. Но,
во денешните, современи услови, не ги исполнува целосно поставените услови од страна на
меѓународната заедница, поврзани со модерното ропство.
Потпишувањето на досега најкоментираниот меѓународен документ, посветен на
трговијата со луѓе, Протоколот од Палермо, за Република Македонија значеше измени на
Кривичниот законик со внесување на ново кривично дело посветено на трговијата со луѓе. На
таков начин, модерното ропство доби законска забрана целосно посветена на него.
Трудот е посветен на кривично – правната инкриминација на трговијата со луѓе во
македонското законодавство, и притоа се обидува да даде добар преглед на целокупните
измени на инкриминацијата во текот на периодот од 2002 година, па сè до денес.
Клучни зборови: Кривичен законик, Република Македонија, трговија со луѓе.
Вовед

По распадот на Сојузна Федеративна Република Југославија, Република Македонија
како независна држава на 29 јули 1996 година го донесе првиот Кривичен законик. Во него, во
врска со создавањето „сопственост“ врз одредено лице, беше опфатено само едно дело во кое
воопшто не стануваше збор за трговија со луѓе, туку само за класичното дело на ропство,
односно создавањето ропски однос. Тоа дело беше и сè уште е опфатено со групата на
Кривични дела против човечноста и меѓународното право, и тоа член 418 (Засновање ропски
однос и превоз на лица во ропски однос)362 .
Делото така инкриминирано има два облика: 363
 ставање на друг во ропски однос, вршење трговија со лица кои се во ропски однос
или поттикнување друг да ја продаде својата слобода или слободата на лицата кои ги
издржува, како и потешкиот облик на претходно споменатите дејствија кога се извршени врз
малолетно лице;
 превоз на лица кои се во ропски однос од една во друга земја.
Разгледувајќи ја оваа инкриминација и инкриминацијата на трговијата со луѓе можеме
да заклучиме дека денешната современа форма не би можела да биде и не била опфатена со
една ваква инкриминација. Иако, мораме да признаеме дека членот содржи дел од елементите


ПРЕГЛЕДЕН НАУЧЕН ТРУД
(1) Тој што повредувајќи ги правилата на меѓународното право, ќе стави друг во ропски однос или
нему сличен однос или го држи во таков однос, го купи, го продаде, му го предаде на друго лице или
посредува во купувањето, продажбата или предавањето на вакво лице или поттикнува друг да му ја
продаде својата слобода или слободата на лицето кое го издржува или кое се грижи за него, ќе се казни
со затвор од една до десет години.
(2) Тој што превезува лица кои се наоѓаат во ропски о днос или сличен однос од една земја во друга, ќе се
казни со затвор од шест месеци до пет години.
(3) Тој што дело то од ставовите 1 и 2 ќе го стори спрема малолетно лице , ќе се казни со затвор најмалку
пет години.
363
Владо Камбовски, Казнено право, посебен дел, (Скопје:Просветно дело, 2003), стр. 613
362
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на претходно споменатото дело. Но, тие елементи се малубројни, бидејќи трговијата со луѓе
може да се идентификува како современа форма на ропство, но е многу повеќе од засновање на
ропски однос, тоа е само дел од нејзиното битие.
Резултат на неподобноста на членот 418 да ги опфати сите екцесни дејствија поврзани
со современите форми на ропство, како и обврските од потпишаните и ратификуваните
меѓународни документи доведоа до инкриминирање на трговијата со луѓе во Главата на
кривични дела против човечноста и меѓународното право, и тоа со измени на КЗ на РМ во
2002 364 , 2004 365 , 2008 366 и 2009 367 година.
Исто така, пред воведувањето на посебното кривично дело – трговија со луѓе,
тргувањето со лицата од женски пол со цел за присилна проституција беше гонето по
членовите 191 (Посредување во вршење на проституција) и 192 (Подведување и овозможување
полови дејствија). Ова им овозможуваше на трговците да добијат релативно ниски казни кои
не ја одразуваа сериозната и брутална природа на самото кривично дело368 .
Преку трудот ќе направиме обид за преглед на „историскиот“ развој и промени на
инкриминацијата со која е опфатено модерното ропство.
Кривично – правното решение на трговијата со луѓе во Кривичниот законик на
Република Македонија
Со измените на Кривичниот законик на Република Македонија од 2002 година, по
членот 418 додаден е членот 418-а, кој ја инкриминира трговијата со луѓе. Ова кривично дело
беше воведено со измените од 25 јануари 2002 година. Делото е сместено во Главата XXXIV,
која ги инкриминира Кривичните дела против човечноста и меѓународното право, што
несомнено укажува дека законодавецот исправно ја оценил природата на кривичното дело како
едно од најтешките форми на организиран криминал 369 . Исто така, тоа укажува и на фактот
дека станува збор за поведение кое треба да се прогласи за кривично дело според
националното право370 на Република Македонија, како потписничка на Протоколот од
Палермо. Република Македонија, Протоколот од Палермо го потпиша на 12 декември 2000
година, додека го ратификува на 12 јануари 2005 година.
Недозволената трговија се прикажува како сложено кривично дело, чија структура
зависи од типот на меѓучовечките односи кои опфаќаат или претполагаат ограничување на
слободата на самоопределување на жртвата со цел нејзино експлоатирање. Токму поради тоа,
ова кривично дело би требало да се вброи во листата на кривични дела на т.н. „вештачка
соработка“ со жртвата, бидејќи од неа се бара активно да соработува и на некој начин да го
надополнува однесувањето на сторителот. Таа „вештачка соработка“ е резултат на изопачената
волја на невалидна согласност (поради употребените средства или малолетноста)371 .
Кај овој облик на криминална активност во преден план е ставена повредата на
основните слободи и права на луѓето што се предмет на трговија заради експлоатација од кој
било вид 372 . Токму затоа, важна појдовна основа за какви било мерки насочени за нејзина
превенција и репресија би било јасното дефинирање на кривичното дело. Сè додека не постои
негова јасна дефинираност, нема да постои ниту можност за успешна меѓународна соработка.
364

Со измените во 2002 година како кривично дело во КЗ е внесена трговијата со луѓе (член 418-а).
Извршени се измени на члено т 418-а.
366
Со измените во 2008 го дина како кривично дело во КЗ е внесена трговијата со малолетно лице (член
418-в).
367
Извршени се измени на членовите 418-а и 418-г.
368
Меѓународна организација за миграција, Казнено – правна регулатива и анализа на случаи на трг овија
со луѓе и крумчарење на мигранти од Македонија, Србија, Албанија, Цр на Гора и Босна и Херцеговина,
(Скопје: ИОМ, 2007), стр.12
369
Ибид, стр.11
370
Владо Камбовски, Меѓународно казнено право, (Скопје: Просветно дело, 1998), стр.262
371
Лоренцо Пикоти,„Борбата против трговијата со луѓе во глобалниот свет – кривично – правен преглед “ Twinning project: Fight against Organized Crime and Corruption Unit – Public Prosecutor’s Office,
Collection of texts (2009): 301
372
Владо Камбовски, Организиран криминал, (Штип: 2ри Август С, 2005), стр.264
365
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А, сè додека клучните актери не се насочат кон истото кривично дело, нема да постои ниту
координирана соработка, ниту успешна превенција.
Првата инкриминација од 2002 373 година, гласи:
(1) Тој којшто со сила, сериозни закани или други форми на присилба, грабнување,
измама, со злоупотреба на својата положба и состојба на немоќ на друг, или со давање или
примање пари или друга корист поради добивање согласност на лице кое има контрола на
друго лице врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа лица заради
експлоатација по пат на проституција или други форми на сексуална експлоатација,
принудна работа или слугување, ропство или нему сличен однос или недопуштено пресадување
делови од човековото тело ќе се казни со затвор најмалку четири години.
(2) Тој којшто врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа
деца или малолетни лица заради експлоатација од став (1) на овој член ќе се казни со затвор
најмалку пет години.
(3) Тој којшто организира вршење на делото од ставовите (1) и (2) на овој член ќе се
казни со затвор најмалку пет години.
(4) Тој којшто ќе одземе или уништи лична карта, пасош или друга туѓа
идентификациона исправа заради вршење на делото од ставовите (1) и (2) на овој член ќе се
казни со затвор од шест месеци до пет години.
(5) Тој којшто користи или овозможува на друг користење на сексуални услуги од лице
за кое знае дека е жртва на трговија со луѓе ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.
(6) Ако делото од став (5) на овој член е сторено со дете или малолетно лице
сторителот ќе се казни со затвор од најмалку четири години.
Во 2004 година, со измените на Кривичниот законик, извршени се измени на членот
418-а, но и воведени се две други кривични дела со членовите 418-б (Криумчарење
мигранти) 374 и 418-в (Организирање на група и поттикнување на извршување на делата
трговија со луѓе и крумчарење мигранти) 375 .
Со измените од 2004 година 376 , во ставот 1 каде што се наведени основните облици на
извршување на кривичното дело, извршено е проширување на облиците на експлоатација.
Понатаму, кај квалификаторниот облик, кога жртвите се деца или малолетни лица, подигнат е
минимумот така што сторителот ќе се казни со затвор од најмалку осум години. Исто така, со
373

Кривичен законик на Република Македонија, „Службен весник на РМ“, 37/ 96, 80/ 99, 4/02.
(1) Тој којшто со сила или со сериозна закана дека ќе нападне врз живо тот или телото, со грабнување,
измама, од користо љубие, со злоупотреба на сво јата службена по ложба или со искористување на
немоќта на друг илегално пренесува мигранти преку државната граница, како и тој што прави, набавува
или поседува лажна патна исправа со таква цел, ќе се казни со затвор најмалку четири го дини.
(2) Тој што врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа мигранти, ќе се казни
со затвор од една до пет го дини.
(3) Ако при вршењето на делата од ставовите 1 и 2 е загрозен живо тот или здравјето на мигрант, или со
мигрантот се постапува особено понижувачки или сурово, или се спречува то ј да ги користи правата што
му припаѓаат според меѓународно то право, сторителот ќе се казни со затвор најмалку осум години.
(4) Ако делото о д ставовите 1и 2 е сторено со малолетно лице, сторитело т ќе се казни со затвор најмалку
осум години.
(5) Ако делото од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член го стори службено лице во вршењето на службата, ќе
се казни со затвор најмалку десет години.
(6) Предметите и превозните средства употребени за извршување на делото се о дземаат.
375
(1) Тој што организира група, банда или друго здружение за вршење на кривични дела од членовите
418-а и 418-б, ќе се казни со затвор најмалку осум години.
(2) Тој што ќе стане припадник на група, банда или друго здружение од став 1 или на друг начи н ја
помага групата, бандата или здружението, ќе се казни со затвор најмалку една година.
(3) Припадник на групата од став 1 кој ќе ја открие групата пред да стори кривично дело во нејзиниот
состав или за неа, ќе се ослободи од казна.
(4) Тој што повикува, по ттикнува или по ддржува извршување на кривичните дела од ч леновите 418-а и
418-б , ќе се казни со затвор од една до десет години.
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овие измени е воведена кривичната одговорност на правните лица, ако се јават како сторители
на делото, како и облигаторното одземање на предметите и превозните средства употребени за
извршување на делото377 . По измените новиот член гласел:
(1) Тој што со сила, сериозна закана доведува во заблуда или други форми на присилба,
грабнување, измама, со злоупотреба на својата положба или состојбата на бременост, немоќ
или физичка или ментална неспособност на друг, или со давање или примање пари или друга
корист заради добивање согласност на лице кое има контрола на друго лице, врбува,
превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа лица заради експлоатација по
пат на проституција или други форми на сексуална експлоатација, порнографија, принудна
работа или слугување, ропство, присилни бракови, присилна фертилизација, незаконито
посвојување или нему сличен однос или недопуштено пресадување делови од човековото тело,
ќе се казни со казна затвор од најмалку четири години.
(2) Тој што врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа деца
или малолетни лица заради експлоатација на овој член, ќе се казни со затвор од најмалку осум
години.
(3) Тој што ќе одземе или уништи лична карта, пасош или друга туѓа
идентификациона исправа заради вршење на делото од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се
казни со затвор од најмалку четири години.
(4) Тој што користи или овозможува на друг користење на сексуални услуги од лице за
кое знае дека е жртва на трговија со луѓе, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.
(5) Ако делото од став 4 е сторено со дете или со малолетно лице, сторителот ќе
се казни со затвор од најмалку осум години.
(6) Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
(7) Предметите и превозните средства употребени за извршување на делото се
одземаат.
Во 2008 година, повторно беа извршени измени на Кривичниот законик, при што и на
членот 418-а, а беше додаден и нов член, членот 418-г (Трговија со малолетно лице).
Измените на членот 418-а (Трговија со луѓе) се однесуваа на бришење на ставовите кои
се однесуваат на трговијата со малолетни лица, понатаму воведување на казнивоста на обидот
за извршување на кривичното дело, одземањето и на недвижностите употребени во
извршувањето на делото. Исто така, воведен и нов став (4), кој во целост претставува
почитување на одредбите на Протоколот од Палермо, а се однесува на ирелевантноста на
согласноста на жртвата, за постоењето на делото. Вака изменет членот 418-а378 гласи:
(1) Тој што со сила, сериозна закана доведува во заблуда или други форми на присилба,
грабнување, измама, со злоупотреба на својата положба или состојбата на бременост, немоќ
или физичка или ментална неспособност на друг, или со давање или примање пари или друга
корист заради добивање согласност на лице кое има контрола на друго лице или на друг
начин врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа лица заради
експлоатација по пат на проституција или други форми на сексуална експлоатација,
порнографија, принудна работа или слугување, ропство, присилни бракови, присилна
фертилизација, незаконито посвојување или нему сличен однос или недопуштено пресадување
делови од човековото тело, ќе се казни со казна затвор од најмалку четири години.
(2) Тој што ќе одземе или уништи лична карта, пасош или друга туѓа
идентификациона исправа заради вршење на делото од ставот 1 на овој член ќе се казни со
затвор од најмалку четири години.
(3) Тој што користи или овозможува на друг користење на сексуални услуги или друг
вид на експлоатација од лице за кое знаел или бил должен да знае дека е жртва на трговија
со луѓе, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
377
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(4) Согласноста на жртвата на трговија со луѓе заради намера за експлоатација
предвидена во став 1, не се од значење за постоењето на кривичното дело од став 1.
(5) Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
(6) Обидот е казнив.
(7) Недвижностите искористени и предметите и превозните средства употребени
за извршување на делото се одземаат.
Како што споменавме, со измените од 2008 година, трговијата со малолетни лица веќе
не е квалификуван облик на основното дело од членот 418-а, туку станува посебно кривично
дело и е инкриминирано во новиот член 418-г (Трговија со малолетно лице)379 , кој гласи:
(1) Тој што врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа
малолетно лице заради експлоатација по пат на проституција или други форми на сексуална
експлоатација, порнографија, принудна работа или слугување, ропство, присилни бракови,
присилна фертилизација, незаконито посвојување или нему сличен однос или недопуштено
пресадување делови од човековото тело, ќе се казни со затвор најмалку осум години.
(2) Тој што делото од став 1 ќе го стори со сила, сериозна закана, со доведување во
заблуда или друга форма на присилба, грабнување, измама, со злоупотреба на својата
положба или состојба на бременост, немоќ или физичка или ментална неспособност на друг,
или со давање или примање пари или друга корист заради добивање согласност на лице кое
има контрола на друго лице, ќе се казни со затвор најмалку десет години.
(3) Тој што користи или овозможува на друг користење на сексуални услуги или друг
вид експлоатација од малолетно лице за кое знаел или бил должен да знае дека е жртва на
трговија со луѓе, ќе се казни со затвор најмалку осум години.
(4) Тој што ќе одземе или уништи лична карта, пасош или друга туѓа
идентификациона исправа заради вршење на делото од ставовите 1 и 2, ќе се казни со затвор
најмалку четири години.
(5) Согласноста на малолетното лице со дејствијата предвидени во став 1, не е од
значење на постоењето на кривичното дело од став 1.
(6) Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
(7) Недвижностите искористени и предметите и превозните средства употребени за
извршување на делото се одземаат.
Доколку направиме споредба на двете законски решенија (418-а и 418-г), би можеле да
заклучиме дека разликата треба да се бара во санкционирањето и возраста на жртвата. Имено,
трговијата со луѓе се казнува со најмалку четири години затвор, додека трговијата со
малолетни лица со најмалку осум (став 1), односно десет години затвор (став 2).
Измените во 2009 година се однесуваа на заострувањето на казнената политика кон
службените лица кои делото го извршиле во вршење на службата. Така, нови ставови добија и
„Трговијатa со луѓе“ (член 418-а), „Криумчарењето мигранти“ (член 418-б) и „Трговијата со
малолетно лице“ (член 418-г).
Инкриминацијата на „Трговијата со луѓе“380 по овие измени, пречистена изгледа вака:
(1) Тој што со сила, сериозна закана доведува во заблуда или други форми на присилба,
грабнување, измама, со злоупотреба на својата положба или состојбата на бременост, немоќ
или физичка или ментална неспособност на друг, или со давање или примање пари или друга
корист заради добивање согласност на лице кое има контрола на друго лице или на друг начин
врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа лица заради
експлоатација по пат на проституција или други форми на сексуална експлоатација,
порнографија, принудна работа или слугување, ропство, присилни бракови, присилна
фертилизација, незаконито посвојување или нему сличен однос или недопуштено пресадување
делови од човековото тело, ќе се казни со казна затвор од најмалку четири години.
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(2) Тој што ќе одземе или уништи лична карта, пасош или друга туѓа
идентификациона исправа заради вршење на делото од ставот 1 на овој член ќе се казни со
затвор од најмалку четири години.
(3) Тој што користи или овозможува на друг користење на сексуални услуги или друг
вид на експлоатацијаод лице за кое знаел или бил должен да знае дека е жртва на трговија со
луѓе, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
(4) Ако делото од ставовите 1, 2 и 3 на овој член го стори службено лице во
вршењето на службата, ќе се казни со затвор најмалку осум години.
(5)Согласноста на жртвата на трговија со луѓе заради намера за експлоатација
предвидена во став 1, не се од значење за постоењето на кривичното дело од став 1.
(6) Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
(7) Недвижностите искористени и предметите и превозните средства употребени
за извршување на делото се одземаат.
Како што и веќе споменавме, со последните измени се внесува казна затвор за
службените лица кои го извршиле делото при вршењето на своите службени должности, како и
бришење на ставот кој се однесуваше на казнивоста на обидот за извршување на делото.
Очигледно е дека законодавецот сфатил дека реално тешко е да постои обид за извршување на
делото, бидејќи самото дело за да постои како недозволено потребно е да биде исполнета
палета на услови и извршени голем број на дејствија, тргнувајќи од регрутацијата на жртвата,
преку нејзиниот транспорт, па до целната експлоатација. Кај делото од членот 418-г, исто така
внесен е нов став, со кој е предвидена казна затвор од најмалку десет години, која измена е
нормална, ако се зема во предвид фактот дека казните кога станува збор за трговија со
малолетни лица секогаш се повисоки во однос на основното дело – трговија со луѓе (се мисли
на полнолетни лица).
Заклучок
Република Македонија, следејќи ги светските трендови, но и сопствените желби и
интереси, несебично се вклучи во целокупниот меѓународен процес. Потпишувањето на
Протоколот од Палермо за нас донесе новини во кривичното законодавство, кои измени низ
годините станаа препознатлив знак за македонската желба да се стане дел од меѓународното,
од европското семејство. Со задоволство можеме да констатираме дека нашата земја преку
своите законски норми во однос на трговијата со луѓе покажа дека е спремна да се бори со
модерното ропство. Но, процесот не смее да застане тука. Република Македонија преку
потпишувањето и ратификацијата на Протоколот од Палермо прифати имплементирање на
обврските наметнати со неговото прифаќање. Првиот чекор, се разбира, беше
инкриминирањето на трговијата со луѓе. Од 2002 година наваму, низ неколкуте измени,
Република Македонија направи добра инкриминација чија основа е дефиницијата од
Протоколот од Палермо. Инкриминацијата содржи голем дел од можните начини на
регрутацијата на жртвите, како и голем дел од можните целни експлоатации. Понатаму,
инкриминирањето на користењето сексуални услуги или друг вид експлоатација од лицата за
кои се знае дека се жртви на трговијата со луѓе е добро, пред се заради поттикнувањето на
клиентите на соработка со органите на прогонот при спречувањето на феноменот. Исто така,
како добро законско решение е и одговорноста на службените лица, како посебна категорија на
сторители на ова кривично дело, пред се заради нивната корумпираност и злоупотребата на
службената должност при помагањето на сторителите на ова кривично дело.
Јасно е дека Република Македонија од првичната инкриминација на трговијата со луѓе
во 2002 година, низ годините, преку измените покажала голема зрелост, подготвеност, но и
покажала дека постојано е во тек со препораките на меѓународната заедница, притоа бирајќи ги
најдобрите законски решенија. Иако Протоколот од Палермо е основата на македонската
инкриминација (се мисли и на двете кривични дела – трговија со луѓе и трговија со малолетно
лице), мораме да напоменеме дека законската инкриминација во Кривичниот законик на
Република Македонија е една од ретките кои толку сестрано го опфаќа модерното ропство.
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CRIMINAL AND LEGAL ASPECTS OF TRAFFICKING IN HUMAN
BEINGS
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA:
SHORT REVIEW OF THE PERIOD FROM 2002 TILL TODAY
Abstract
With the disintegration of Yugoslavia, Republic of Macedonia, as an independent country, got
its own Criminal Code on 29th of July 1996. In it, the possibility of “making a person as someone’s
property” was part of only one crime, which wasn’t dedicated to trafficking in human beings, but to
the classic example of slavery. This crime even today still exists as part of the Criminal Code. But, in
today’s modern conditions of life, this criminal incrimination does not fulfill the international
community’s requests connected to modern slavery.
Signing the most commented international document, dedicated to trafficking in human
beings, the Protocol of Palermo, for the Republic of Macedonia meant changes of the national
Criminal Code and making a new incrimination – trafficking in human beings. In that way, modern
slavery got its legal prohibition.
The paper is fully dedicated to the criminal and legal incrimination of trafficking in human
beings in the Macedonian legislation, and with its words it tries to give a good preview of the changes
made to the incrimination in the period from 2002 till today.
Key words: Criminal Code, Republic of Macedonia, trafficking in human beings.
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ЗЛОУПОТРЕБУВАЊЕТО НА ЖЕНАТА КАКО СИСТЕМ ЗА НЕЈЗИНА
КОНТРОЛА 
Апстракт
За насилството врз жената во нашата земја отворено почна да се зборува на почетокот
на последната деценија од 20 век, со што настана промовирање на женските права и правата за
еднакви можности на мажите и жените.
Статусот што сегашната модерна жена го има во општеството е поинаков од некогаш.
Тој е резултат на многугодишната борба за живот без насилство, во која се јакнела нејзината
самодоверба.
И покрај тоа, и денес не е мал бројот на оние жени кои се жртви на кој било вид
насилство. Токму заради тоа, кога се вели насилство врз жената, се мисли на многу опасна
општествена криминогена појава. Статистичките податоци зборуваат дека најчесто тие се
жртви во сопствените домови, од страна на нивните блиски со кои живеат во заедница,
поточно од нивните брачни или вонбрачни партнери.
Податоците зборуваат дека насилството над жената во домот се одвива во строго
зацртан ред, во циклус кој речиси е идентичен кај сите жени кои трпеле ваков вид насилство.
Загрижува фактот дека секакво спротивставување и противречење на жената кон она што
мажот го смета за исправно и добро за неа, може да биде закана за нејзиниот психички и
физички интегритет.
Сепак, поради одредени причини, жената - жртва и понатаму останува да живее со
насилникот.
Клучни зборови: жена, насилство, семејство
ЗЛОУПОТРЕБУВАЊЕТО НА ЖЕНАТА КАКО СИСТЕМ ЗА НЕЈЗИНА КОНТРОЛА
Жената може да трпи насилство секаде каде што се движи и престојува. Но, најчест вид
насилство е тоа што се случува во кругот на семејството и меѓу најблиските, а скоро редовно
од страна на нејзиниот брачен или вонбрачен партнер. Тоа значи дека со согласувањето за
стапување во брачна или вонбрачна заедница, таа во секој поглед станува зависна од мажот.
Кај ромското население пак, кругот на лицата кои вршат насилство се проширува на свекорот,
свекрвата, а не ретко и таткото, очувот, па дури и браќата додека не е мажена381 .
Насилството врз жената е старо колку и самата жена. Историски погледнато, Апостол
Павле зборува дека жената е подредена на мажот и затоа оди со покриена глава и треба во сè да
му се покорува на мажот382 .
И во Античка Грција, која се смета за колевка на демократијата, познатиот филозоф
Аристотел зборува за односот на мажот кон жената како за однос на господарот кон робот,
истакнувајќи дека жената е поставена во природна женска инфериорност 383 . Жената секогаш е
природа, додека пак, мажот е моќ и сила.
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Насилството врз жената како општествен институт претставува криминогена појава
која е инкриминирана во кривичните законици како дел од законодавството. Со самото тоа,
односот на јавноста кон овој проблем се менува формирајќи став дека насилството во
семејството е облик на насилничко однесување со кое се кршат основните човекови права и
слободи384 .
Во нашата држава Законот за семејството не содржи посебна глава со одредби кои би
се однесувале исклучиво на насилството врз жената како за единствена жртва на насилство,
иако таа реално е најчестата жртва во семејството, но и надвор од него. Сакајќи да ја држи во
постојана зависност, мажот презема цел комплекс на мерки да го одржи тој посакуван „баланс“
на своите потреби.
Системот на контрола при спроведување и искажување на моќта на мажот врз жената
претставува злоупотребување, кое следено низ едно континуирано перцепирање на текот на
неговата постапка дава сознание дека настанува периодичен циклус кој е мошне интересен и
има одредена динамика. Тој циклус, своите корени ги наоѓа во патријархалниот начин на
живеење каде жената била строго потчинета. Неговите карактеристики се содржани во три
фази385 :
Во првата фаза, настанува подигање на тензијата на нетрпеливост и агресивност кај
мажот и истата може да трае неопределено долго, но секако ограничено време, од неколку
часови до неколку денови, но и подолго.
Ова е фаза кога кај мажот се зголемува степенот на агресивност, бесот и лутината, и
истото најчесто е без вина на жената. Напротив, причина за ваквата состојба може да биде
некоја деловна зделка или некоја друга работа која на мажот не му се допаѓа. Сепак, сопругот
својата лутина ја насочува не само кон жената, туку и кон децата во семејството, заради што,
основано, кога се зборува за семејно насилство всушност, истовремено се мисли и за реално
присутно насилничко однесување над децата386 .
Сопругот најчесто знае дека самиот е виновен за таквото свое однесување. Но, и покрај
тоа, тој сака да ја обвини жената изнаоѓајќи разни причини заради кои таа е виновна што така
се однесува. Во овој период мажот може да почне и да пие или почесто да се дружи со свои
пријатели и пријателки, а за таквото однесување за себе секогаш да наоѓа оправдување и
извинување.
Најпросто кажано, својата доминација мажот ја чувствува единствено во семејството
каде врши целосна контрола и се докажува себеси, се разбира на негативен начин. Ова е
период кога мажот почнува вербално да ја малтретира жената, манифестирајќи го психичкото
насилство, со ситни дофрлувања кои се знак дека може да се случи нешто страшно и несакано,
односно да настане премин од психичко во физичко насилство, односно нивен комбиниран
облик.
Во втората фаза од овој циклус настанува ескалација на бесот на мажот, со
експлодирање на неговите набиени чувства, што за жената претставува знак дека треба да
внимава на неговите напади. Оваа фаза, однадвор гледано, секогаш започнува смирено и со
разговор. Доколку жената биде испровоцирана од мажот и се осмели да проговори или
коментира одредена ситуација, настапува момент на физичко насилство изразено преку
тргање, туркање, влечење за коса, удирање шлаканици, удирање со боксови или клоци. На ова,
речиси секогаш му следува расфрлање и кршење на предмети, долго и мачно вкрстено
испрашување и „расчистување“ на едни исти „неразјаснети“ прашања. Ваквото однесување
најчесто трае долго во ноќта до утринските часови, после што мажот исцрпен и „олеснет“ од
негативните чувства, но и докажан во својата моќ и контрола, се смирува.
Третата фаза на циклусот на малтретирање мажот ја продолжува со негово многу
љубезно однесување и вљубеност, извинувајќи се за својата претходна грубост. Плачејќи и
384
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заколнувајќи се, тој зборува дека нема да се повтори таквото негово однесување, но сепак
условува дека таа не смее да прави ништо лошо и не смее да го провоцира. Значи, сепак
жената е таа заради која тој се однесува така, значи таа е виновна за сè и секогаш во неа ја
наоѓа причината за неговата евентуална неуспешност. Оваа крајна фаза најчесто завршува со
насилнички или доброволен сексуален однос. На тој начин, мажот станува извршител на
сексуално вознемирување од вербален, невербален и физички облик (вид) и прави повреда на
нејзиното достоинство, создавајќи страв, непријателство и навредлива атмосфера.
Истражувањата покажуваат дека секоја втора жена барем еднаш имала сексуален однос со
својот партнер/сопруг против своја волја, односно во 90% случаи жените биле жртви на
насилство, иако тоа не е воочливо заради интимноста на самиот чин. Истовремено, тој ја моли
жената да биде добра и послушна, па така тогаш и тој ќе биде љубезен и фин и нема да ја
малтретира. Всушност, во оваа последна фаза се наѕира првата фаза од следниот циклус на
насилство. Мажот смета дека жената е негова сопственост, предмет кој му служи да го
испразни своето повредено его, нeговата нарушена машкост, па така, тој одново во не многу
далечно време започнува војна за себедокажување во кругот на семејството.
Очигледно е дека мажот е зависен од присуството на жената која него му треба да го
одржува домот и семејството, да готви, да пере, да ги подига неговите деца, да одржува
хармонија во односите, да му овозможи посакуван бесплатен секс. За да ги исполнува
безрезервно сите тие негови потреби, мажот се користи со веќе познати средства за владеење.
На почетокот со ваквото однесување на мажот му успева да ја убеди жената дека се кае
што така се однесувал и дека во иднина тоа нема да се повтори. Кога овој циклус на насилство
ќе почне да се повторува многу често, а жената истиот го прифаќа заради одредени причини,
мажот знае дека што и да направи жената ќе му прости. Патријархалната уреде ност на
односите ја натерала жената во суштина да го прифати ваквиот начин на меѓусебно
комуницирање, па затоа често и не се доаѓа до последната фаза на помирување. Во овој случај
станува збор за т.н. „стокхолмски синдром на однесување“, кога жената е доведена на ниво на
опстанок, односно насилникот ѝ се заканува по животот и мисли дека не може да побегне од
насилникот или навистина не може да побегне. Таквата жена веќе е жртва на насилството
заради што се чувствува изолирано и посрамено во околината, но од друга страна после
стореното насилство, насилникот покажува извесна нежност и со тоа ја залажува жената.
На овој начин насилникот се поврзува со жртвата со цел да ја држи потчинета и
зависна од него. Особено е интересно, што многу од жените - жртви толку многу го развиле
ова чувство на „стокхолмскиот синдром“, што навистина им се благодарни на насилниците за
нивната мала љубезност после сторениот насилнички чин. Притоа, самите тие не се свесни за
сторената грешка и слепо размислување, па така прават неколку чекори во обратна насока:
својата лутина и бес, во состојба на беспомошност и расеани мисли, го свртуваат врз себе или
често врз децата, а не врз насилникот; почнуваат да веруваат дека навистина не се добри
сопруги и мајки; преплашени емотивно се врзуваат со своите насилници; почнуваат да не се
вреднуваат самите себеси; паѓаат во депресија и им се раѓа желба за самоубивање; жената го
ограничува кругот на свои пријатели само на неколку лица, односно не верува никому; добива
здравствени проблеми и станува зависна од лекови (може и дрога или алкохол!), а не така
ретко добива и психосоматски заболувања.
Загрижува податокот дека жените најчесто, и покрај постојаното злоупотребување од
страна на партнерот, остануваат да живеат во заедница. Од друга страна, факт е дека ниедна
жена при стапување во брак или при основање на вонбрачна заедница, не може да знае дали
човекот што го одбрала за свој партнер ќе стане насилник или не, уште повеќе што токму тој
маж во предбрачното дружење не покажувал никакви знаци на насилство. Сепак, таа решава да
остане да живее со насилникот и да трпи различен вид вознемирување, од за неа многу важни
причини:
 Прва и основна причина поради која најчесто жената останува во заедница со
мажот - насилник се децата, додека приврзаниците на феминистичката теорија сметаат дека
родовата идеологија систематски ги намалува и изобличува продуктивните активности на
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жената387 . Социјализацијата и живеењето во патријархална заедница жената ја прави зависна
од семејството во кое живее, односно од мажот и децата. Зависно од етничката припадност,
различен е и нејзиниот став кон репродуктивноста. Така на пример, жената - Албанка, за
разлика од жената - Македонка, подготвена е на повеќе раѓања388 , а жената муслиманка во
Босна и Херцеговина согласна е да роди многу деца од кои половината ќе ги даде за доброто на
татковината. Нашата жена е толку поврзана со децата, што не може самостојно да егзистира,
постојано докажувајќи се дека е добра сопруга и мајка. Поаѓајќи од таквото нејзино
размислување, мажот ја држи во покорност и ѝ се заканува дека ќе ѝ ги одземе децата или
дека може да ги убие сите оние кои неа многу ѝ значат и слично. Ова посебно е воочливо кај
жената која не е вработена, а со тоа економски е зависна од мажот. Заради средината таа смета
дека на децата им се потребни двајцата родители, иако истражувањата покажуваат дека за
детето е подобро да живее само со едниот родител кој не е насилник, отколку со двајца во
несредени односи со чести расправии, кавги и насилство. Научните работници забележале дека
машките деца кои живееле со татко насилник и самите станале насилници, а кај женските деца
многу често се раѓа чувство на инфериорност и покорност како стил на живеење, па и самите
како и нивните мајки стануваат жртви на некој вид насилство. Навикнатоста на насилство од
мали нозе го потхранува чувството на безвредност на жената и тоа е повеќе изразено доколку
таа била сведок на насилнички сцени помеѓу нејзините родители, или доколку имала
доживеано слична стресна, инцестна ситуација. Заради тоа, овие жени сметаат дека начинот на
живеење со насилство е нормална појава, треба да го прифатат и на него да се прилагодат, што
скоро редовно и прават.
 Мажите - насилници се склони кон ветување дека нивното насилничко
однесување нема да се повтори, а жената која е жртва на насилство, многу лесно е измамена со
љубезното однесување на насилникот после извршеното насилство и убедувањето дека уште
еднаш нема да се повтори. Но, за жал тоа се случува многу набрзо, повторувајќи се циклично.
 Најчесто, жената, веднаш по засновањето на брачната заедница, мисли дека
нејзиниот сопруг е идеалниот човек, токму таков како што го замислувала и идеализирала.
Зафатена со нејзините чувства жената верува дека нејзиниот партнер всушност, не е насилник;
дека тоа инцидентно му се случува или тој таков станал под одредени околности и проблеми
на работа, а кога тие ќе се решат тој одново ќе биде ведар и расположен. На тој начин таа ги
оправдува неговите постапки, иако во себе знае дека се залажува, а причините за насилството
ги наоѓа секаде - само не во него.
 Жената најчесто стапува во брак или во вонбрачна заедница полна со љубов и
искрени чувства кон партнерот, со верување и подготвеност дека со нејзината несебична љубов
и нежност ќе ја пополни целата евентуална нетрпеливост и агресивност. Но, таа погрешно
верува дека нејзината љубов може да го промени поведението на насилникот. Подоцна, иако
станува свесна дека нејзината љубов е недоволна за да ја промени личноста на насилникот,
сепак таа упорно се обидува да ги совлада сите недоразбирања, прифаќајќи ја вината врз себе,
со цел заедничкиот живот да го направи пријатен и исполнет со љубов и хармонија. Сакајќи да
го одржи заедничкиот живот, жената го потиснува чувството дека причините за насилство
лежат во тој што го прави насилството. Спротивно на тоа, таа многу често смета дека причина
за таквото негово однесување се луѓето од неговата околина: соработниците, децата,
родителите и роднините, а не така ретко и таа самата, заради што прави сè за да го „поправи“
своето однесување.
 Многу често, жената останува во заедница со насилникот заради нејзината
недоволна информираност за правата кои ги има како жена и како член на општеството во кое
живее. Жената домаќинка која е преокупирана со секојдневните работи околу домот и
семејството, околу децата и мажот, реално не знае какви законски норми владеат во
општеството, доколку истите неа ѝ станат потребни во заштита на некое свое право. Од друга
387
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страна, мажот го поддржува ваквото незнаење со цел таа да биде оддалечена од реалните
збиднувања, а со тоа да ја држи под своја контрола и за свои лични потреби. Заради тоа, многу
е честа појавата злоупотребената жена да не знае каква одлука да донесе за некое прашање во
врска со децата, за поделба на станот, имотот или кое било друго прашање од нејзин интерес.
 Многу важна и честа причина заради која жената останува во заедница со
насилникот е стравот од закана со убиство. Уште Ф. Енгелс забележал дека правата на мажот
врз жената се големи, а таа се дава на безусловна власт на мажот: ако тој ја убие, тој само си ги
врши своите права 389 . Сакајќи да владее неограничено со користење на својата физичка
надмоќ, не му е тешко да ѝ се закани на жената дека ќе ја лиши од живот доколку направи
нешто поинаку отколку што тој сака. Неговото насилство не е само вербално; тој многу често
се користи и со физичко насилство, психичко, со економско казнување и држење во беспарица
доколку жртвата не е економски обезбедена односно е невработена. Не ретко, заканите по
живот се движат и во правец кон децата или други личности што на жената многу ѝ значат со
цел сепак, на крајот, таа да ја исполни неговата желба, односно наредба. Не се ретки
ситуациите кога жената навистина е малтретирана, иако го напуштила нивниот заеднички дом
или дури и ако се развела. За жал, тоа насилничко однесување не така ретко навистина
завршува со убиство на жената, а во одредени ситуации и над други лица блиски до жената.
Статистичките податоци зборуваат дека околу 95% од жените барем два пати во животот се
физички малтретирани од партнерот; 85% изјавиле дека барем три пати во животот биле
вознемирени, а во САД според податоци на FBI на секои четири дена една жена е претепана до
смрт од својот партнер.
 Невработеноста, односно економската зависност, ја ограничува жената, како во
нејзиното однесување, исто така и во нејзиното размислување. Ако е невработена таа се плаши
да го напушти домот и „сигурноста“ што тој ѝ ја дава, а ако е вработена се плаши од
помислата дека може во иднина да се случи да остане без работа. Едноставно, жената е
маѓепсана во кругот на насилникот и не знае да излезе надвор од неговите канџи. Стравот од
надворешниот свет ја плаши и ја прави несигурна и незаштитена.
 Одгледана во патријархална средина, за жената не е без значење чувството на
срам од средината каде живее, па така таа се прилагодува на секој вид насилство. Чувствува
одговорност доколку бракот не ѝ успее, иако е свесна дека воопшто не е виновна за таквата
ситуација. Но, таа е научена од нејзината мајка , баба и целиот женски род кој ја опкружува
дека така било со векови наназад, дека мора да трпи и да му попушта на мажот бидејќи само
така можат да живеат среќно и задоволно. Долгогодишното насилничко однесување на мажот
кон жената резултира со раѓање на нејзина несигурност, кога самата почнува да верува дека
навистина ништо не знае, дека сè што направи е погрешно, дека не е добра мајка, сопруга и
домаќинка, дека за целата ситуација таа и само таа исклучиво е виновна. После секојдневното
насилничко однесување жените - жртви чувствуваат физичка и психичка исцрпеност и немоќ
да му се спротивстават на мажот, а него тоа најповеќе му одговара. Одгледани според
патријархалните норми на однесување, родителите и блиските роднини најчесто не го
одобруваат разводот како решение за спас од семејството полно со насилство. Од друга страна,
скоро сите религиски верувања се против развод на бракот, така што жената- жртва на
семејното насилство е осудена на потсмев, осуда и забрана да преземе таков чекор, заради што
целосно е оставена на милост и немилост на насилникот.
Жртвата на насилство покасно станува свесна дека насилникот своето насилничко
однесување нема да го запре на првиот напад на бес, заради што одлучува да го пријави, иако е
ограничена од општествено - економските, културолошки и религиозни околности во кои
живее.
Но, малтретираната жена живее без поддршка од институциите во државата. Преку
нејзиното повеќекратно обраќање за помош кон институциите, жената конечно станува свесна
дека мора таа лично да се соочи и да се избори со насилството бидејќи ниедна установа
сериозно не се занимава со овој општествен проблем.
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Сегашната современа жена почнува да го менува своето видување за реалноста на
средината и однесувањето на мажот и презема чекори кон реализирање на своите потреби,
притоа менувајќи го своето размислување. Современото општество постепено и бавно ги
напушта традиционалните обрасци на однесување кои беа поставени врз основа на родовата
нееднаквост и нерамноправност меѓу мажот и жената. Сепак, се уште во која било држава каде
се прокламира целосна демократија, може да се забележи дека de facto постои дискриминација
врз жената иако de iure ѝ се дадени големи права. Така ќе се забележи дека на сите први места
се наоѓа маж: во политиката и останатите државни институции, полицијата, службите за
известување и слични места каде владее моќта како доминантна улога на мажот. Со тоа мажот
е поблиску до културата и моќта, а жената е сè поблиску до природата. Меѓутоа, со отворањето
на својата интима пред јавноста, жените јасно покажуваат дека насилството не е нивен личен
проблем, туку криминогена појава за која општеството е потребно да преземе соодветни мерки
на превенција и санкции.
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THE VIOLENCE AGAINST WOMEN AS A SYSTEM FOR
CONTROLLING HER
Abstract
The first public discussions about violence against women in our country appeared at the
beginning of the last decade of 20 century which was followed by promoting women rights and rights
of equal opportunities for men and women.
The status of the present modern woman in society is different then once. That status is a
result of a longstanding struggle for life without violence, in which her self confidence was
increasing.
Despite that, even today, it is not a small number of women who are victims of any kind of
violence. That is why when someone says violence against women, it refers to a very dangerous social
criminogenic phenomenon. Statistics show that most often, these women are victims in their own
homes, by their close family with whom they live in same household, or to be more precise, by their
husbands or extramarital partners.
The collected data indicates that the violence against woman in her home runs in strict order,
in a cycle that is almost identical at all women who suffered this kind of violence. The fact that every
opposition and denial as a women’s opinion to what the man considers right and good for her, may be
a threat to her mental and physical integrity, is troubling everyone.
However, for some reasons, the woman - victim stays at the same home and live with the
violator.
Key words: woman, violence, family
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КАЗНИВИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ СО ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ДРОГА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Апстракт
Казнивите дела поврзани со злоупотребата на дрога доминираат на криминалната
„сцена“ и алармираат за сериозен и мултидисциплинарен пристап, бидејќи нивната „моќ“
удира по здравјето на луѓето и по монетарните текови на многу земји во светот. За да го
заштити здравјето на луѓето и општеството во целост, законодавецот, употребата на дрогата ја
ставил во нормативни рамки со што пропишал точно определени услови за производство, увозизвоз и употреба на дрога. Секоја несоодветна примена на дрога претставува злоупотреба, а
законски е дозволено производството и прометот на опојни дроги да се врши само за
медицински, лабораториски и научни цели. Предмет на обработка на трудот се казнивите дела
поврзани со злоупотреба на дрога, како и други видови казнивите дела кои се поврзани
директно или индиректно со злоупотребата на дрога, како што се: казнивите дела кои се вршат
заради набавка на дрога, казниви дела кои се вршат под дејство на дрога и казниви дела како
составна алка на нарко-криминалот. Целта на трудот е да го прикаже покаже обемот и
динамиката на кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога и количините на запленета
дрога во Република Македонија преку анализа за статистички податоци.
Клучни зборови: дрога, злоупотреба на дрога, казниви дела, Кривичен законик на
Република Македонија
Вовед
„Црна дамка“ на секое општество е криминалитетот, кој како појава датира уште од
настанокот на човештвото. Не постои општество без криминалитет. Секое ниво на општествен
развиток, почнувајќи од првобитната заедница па сè до денес е проследено со криминални
активности. Човекот за да се заштити самиот себе си и да си ја обезбеди својата егзистенција
во потрага по храна убива животни, уништува многу животи. Како што општеството се
развива во повеќе етапи така и криминалитетот се развива во сè посложени форми кои
различно се санкционираат во зависност од општествениот развиток. Постепено почнува да се
буди свеста кај луѓето, да се развива чувството на припадност кон заедницата, да се почитува
животот на човекот и достоинството, па така и бруталните казни, сакатења, кастрирања,
смртни казни и слично се заменуваат со казни кои се похумани, соодветни на стореното
злосторство и кои ги земаат предвид човековите права и слободи, бидејќи и сторителот на
кривичното дело е човек иако тоа што го сторил можеби и не е човечно.
1. Криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога
Криминалитетот претставува комплексна појава која во себе содржи повеќе
компоненти, како што се: општествена, психолошка, правна, културолошка, политичка и
економска и поради тоа треба мултидисциплинарно да се проучува и истражува, бидејќи секоја
дисциплина чиј предмет на интерес е криминалитетот, го дефинира од различен аспект.
Според кривично - правното гледиште, под криминалитет се подразбираат сите облици
на однесување на поединци или групи кои на кој било начин подлежат на третман на
крививичното законодавство, затоа што со таквото однесување се нанесува одредена штета на
поединци, институции или општеството во целина 390 .
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Повеќе автори го дефинираат овој поим, но заедничко за сите се следниве елементи:
повреда на законска одредба, сторител на криминална активност и жртва која може да биде
поединец, група или институција врз која е нанесена штета со извршувањето на кривичното
дело. Наједноставно кажано, криминалитетот го опфаќа триаголникот: сторител, кривично
дело, жртва. Под „капата“ на криминалитетот спаѓаат повеќе облици, меѓу кои и
криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога. Поимот „злоупотреба на дрога“ тешко се
дефинира од повеќе причини затоа што: 1) опфаќа цел спектар од разни видови дроги кои
различно се класифицираат; 2) дрогите се злоупотребуваат на различни начини со кои се
постигнува периодична или хронична интоксикација, предизвикана со повремено или
постојано внесување дрога во телото; и 3) во различни земји во светот различно се третира 391 .
Злоупотребата на дрога претставува сложена социопатолошка појава која датира уште
од раниот палеолитскиот период (40.000-10.000 години пред нашата ера), преку ,,хипи“
движењето, до денешни дни, кога доживува вистинска експанзија 392 . За жал, под „сенката“ на
оваа појава се опфатени децата и малолетниците како најзагрозена категорија, кои стануваат
плен на опивното дејство на дрогата и на шверцерите, чијашто страст е богатење на сметка на
човековото здравје. Дозволено е производството и прометот на опојни дроги да се врши само
за медицински, лабораториски и научни цели.
Криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога може да се изврши на следниве
начини: неовластено да се произведува, преработува, продава, нуди на продажба, купува
заради продажба, држи, пренесува, посредува во продажба или купување или на друг начин се
ставаат во промет препарати или супстанци кои се прогласени за опојна дрога.
Криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога може да се класифицира во три основни
групи: примарен, секундарен и терцијарен: 393
– примарниот криминалитет ги опфаќа кривичните дела кои се во врска со
производство, преработка, набавка и дистрибуција на опојна дрога;
– секундарниот криминалитет ги опфаќа кривичните дела кои се извршени под
дејство на дрога и заради набавка на дрога;
– терцијарниот криминалитет ги опфаќа меѓународните организирани криминални
организации кои вложуваат одреден капитал во производството и недозволената
трговија со дрога и остваруваат огромен профит.
Во Кривичното законодавство на Република Македонија се инкриминирани две
кривични дела поврзани со злоупотреба на дрога чл. 215 -Неовластено производство и
пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори и
чл.216- Овозможување на употреба на наркотични дроги. Во чл.215 од Кривичниот законик
на Република Македонија се отсликува примарниот криминалитет поврзан со злоупотребата на
дрога (производство, преработка, набавка и дистрибуција на опојна дрога), додека
терцијарниот се отсликува како потежок облик ако делото е извршено од страна на повеќе лица
или сторителот на ова дело организирал мрежа на препродавачи или посредници. Со чл.216 од
КЗ на РМ се казнува оној што наведува друг на уживање наркотични дроги и прекурзори или
му дава наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори да ги ужива тој или друго
лице или ќе стави на располагање простории заради уживање на наркотични дроги,
психотропни супстанции или на друг начин му овозможува на друг да ужива наркотични
дроги, психотропни супстанции и прекурсори.
Најголема закана за денешнината претставува меѓународниот криминалитет, кој не
познава граници и кој предизвикува долготрајни негативни последици. Нарко-криминалитетот
претставува алка на овој криминалитет и опфаќа цел синџир на учесници, почнувајќи од
консуматорите без кои и не може да опстои истиот, преку дилерите, транспортерите па сè до
финансиерите. Она што е неопходно за да постои наркокриминалитетот е потребата од голем
број консуматори со што би се зголемило и производството на дрога и би се стекнал голем
391
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профит. Поради сериозноста на криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога, а со посебен
акцент на наркокриминалитетот, повеќе држави ширум светот вложуваат напори за
меѓународна соработка за да се искорени или во најмала мера да се редуцира овој вид
криминалитет.
2. Поим за нарко-криминалитет
Нарко-криминалитетот ги опфаќа производството и трговијата со дроги, психотропни
супстанции и прекурсори и овозможува стекнување на високи профити преку користење на
најсовремени средства и методи за производство, преработка и транспорт на дрога. Овој вид
криминалитет вложува големи средства за заштита од кривичниот прогон, што му овозможува
и долгогодишен престој на криминалната „сцена“. Нарко-криминалитетот го карактеризира
висок степен на организираност, почнувајќи од производителите, преработувачите,
транспортерите, па сè до финансиерите. Во него се вклучени лица со најразлични профили,
како што се земјоделци, фармаколози, финансиери, лица од државниот врв и многу други
учесници, како што се транспортерите, дилерите, консуматорите. Нарко-криминалитетот како
алка на организираниот криминалитет предизвикува негативни последици во здравствената
сфера и монетарните текови на многу земји во светот, бидејќи корупцијата и перењето пари се
негови неразделни гранки. Нарко-криминалитетот, исто така претставува главен финансиски
извор на многу терористички организации, што му овозможува гаранција за егзистенција во
иднина и можност наркокриминалот да стане секојдневна активност во секое општество како
најлесен начин за богатење. Нарко-криминалитетот е алка на организираниот криминал,
односно поле на дејствување на организираниот криминал, бидејќи имаат заеднички
карактеристики во поглед на организираноста, начинот на криминалното дејствување на три
или повеќе лица или злосторничко здружение, методите кои се користат и заедничката цел што
се сака да се постигне, а тоа е остварување на профит или моќ.
Денес не постои општоприфатена дефиниција за организираниот криминал, но во сите
постојни можат да се препознаат заедничките елементи на организираниот криминал:
криминалната активност на три и повеќе лица или злосторничко здружение чија цел е
остварување профит или моќ преку користење на насилство или корупција и инволвирање во
легалните економски, политички и други активности. Организираниот криминал претставува
извршување на казниви дела од страна на злосторничко здружение заради остварување профит
и (или) моќ, со употреба на насилство, употреба на друга сила или притисок, користење на
корупција, инволвирање во легалните економски, политички и други активности, влијание врз
политиката, бизнисот, медиумите и судството и со однапред создаден систем на заштита од
гонење394 . За организиран криминал може да се зборува тогаш кога при извршувањето на
сериозни кривични дела постои директна или индиректна поврзаност, односно инволвираност
на моќни поединци од државно-политичките структури во група составена од повеќе од три
лица, којашто делува одреден временски период, според формално или неформално утврден
план/договор за посебно одредените улоги, со цел стекнување на финансиска и/или
материјална корист, како и заради стекнување или одржување на општествена и/или политичка
моќ395 . Областите на дејствување на организираниот криминалитет се: трговија со дрога,
психотропни супстанции и прекурсори, трговија и шверц со оружје, трговија со нуклеарни
отпадоци, трговија со антиквитети и уметнички предмети, трговија со луѓе и проституција,
рекет, илегален трансфер на технологии, фалсификување пари, инвестициони измами,
корупција, перење пари итн.. 396
Кога станува збор за организираниот криминал, не може настрана да се остави и поимот
организирана група. Според Конвенцијата на ООН против транснационалниот организиран
криминал, организираната криминална група е дефинирана како структурирана група од тројца
394

Камбовски, В., „Организиран криминал“, Скопје, 2005, стр. 49
Лабовиќ, М.,„Власта корумпира: на епистемолошко, глобално -политичко ниво : вистината за
Македонија и неспроведувањето на квалитативно новата предло г-национална стратегија против
корупцијата и организираниот криминал“, Де Гама, Скопје, 2006, стр.171
396
Богданоски, М., „Насилнички криминалитет“, Ирис-Струга, Струга, 2002 1, стр. 100-101
395

229

или повеќе луѓе кои имаат цел да сторат сериозно казниво дело за да обезбедат финансиски
или материјални бенефиции, при што кон ваквото однесување ќе биде приклучено
организирањето и насочувањето или помагањето во извршување сериозно казниво дело
извршено од организирана криминална група.
Од криминалистички аспект, организираниот криминал се дефинира како групации
на начини на извршување на системски и постојни криминални напади во повеќе сфери од
општествено-економскиот живот, преку кои одделни организирани групи на професионални
делинквенти, како и членови на криминални организации цврсто организирани на хиерархиско
ниво со поделени улоги што безрезервно се почитуваат, остваруваат високи криминални
профити до кои доаѓаат на бескруполозен начин и со примена на високо професионална
делинквентска тактика и техника 397 .
Во литературата, а се почесто и во секојдневниот говор се употребува поимот
транснационален криминалитет кој подразбира криминалитет надвор од границите на една
земја или криминалитет кој се извршува во повеќе земји. Поточно, транснационалниот
криминалитет се дефинира како криминалитет извршен во повеќе држави или во една држава,
но контролиран од друга од страна на криминална група која дејствува во неколку земји или,
пак, ако ефектите на казнивото дело направено во една земја се пренесуваат во друга земја398 .
Нарко-криминалитетот има развиена мрежа ширум светот, вклучувајќи многу илегални
патишта, почнувајќи од исток кон развиените западни европски држави и од средно и
јужноамериканските држави кон САД и Канада, понатаму кон Европа. Ниту нашата држава не
е имуна на овој современ криминалитет, иако Република Македонија претставува транзитно
подрачје каде што минува „Балканската рута“, туку и добра количина на дрога се задржува на
нашите простори и многу често нашата држава се јавува и како земја крајна дестинација.
За нарко-криминалитетот е карактеристична и неговата широка распространетост низ
целиот свет. Овој криминалитет не познава граници, егзистира на сите континенти.
Хиерархиската поставеност е битна карактеристика на наркокриминалните организации, каде
што владее висок степен на конспиративност и професионализам.
Заклучно, нарко-криминалитетот претставува заедничка активност на многу
криминални организации кои професионално се поврзани и се занимаваат со трговија со дрога
ширум светот, остваруваат големи профити и заштита од кривичниот прогон.
Во светот постојат голем број криминални организации кои се занимаваат со
производство и трговија со дрога. Најголеми производители и продавачи на кокаин во светот
се колумбиските криминални организации ,,Меделин” и ,,Кали” картел399 . Од азиските земји
најпознати производители и препродавачи на дрога се земјите од т.н. „Златниот триаголник“:
Бурма, Тајланд, Лаос и „Златната полумесечина“: Авганистан и Пакистан; од европските земји
познати како производители на синтетички дроги се: Бугарија, Холандија и Полска; од
јужноамериканските земји најпознати се Колумбија, Мексико и многу други. Не постои
држава во светот која на некој начин не е вклучена во нарко-криминалот. Низ Република
Македонија поминува ,,Балканската рута”, која започнува од Турција преку Македонија,
Србија, Хрватска, па се до Западна и Средна Европа. Турција претставува најголемата
раскрсница за шверцување на дрога во Европа.
,,Балканската рута” е многу често споменуваа во извештаите на Интерпол и ООН на
многубројни одржани состаноци, каде што се дадени предлози за ефикасно ангажирање на
централните национални бироа на Интерпол заради откривање на илегалните транспортери на
397
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балканското подрачје. Поради промените што настанаа на територијата на поранешната СФРЈ,
„Балканската рута“ е поместена и активирани се нови рути на дрога како супституција на
традиционалниот пат, кои се користат за илегален транспорт на хероин и дел од овие рути
завршуваат во Шпанија, Холандија, Швајцарија, Норвешка и Данска. Тие рути се: 400
- Турција-Бугарија-Романија-Унгарија-Словачка-Италија-Германија;
- Турција-Бугарија-Романија-Унгарија-Хрватска-Италија;
- Турција-Грција-Италија;
- Турција-Бугарија-Македонија-Албанија-Италија;
- Турција-Бугарија- Македонија-Грција-Албанија-Италија;
Во Албанија се произведува марихуана и илегално се транспортира до Македонија,
Косово, Грција, Италија, Хрватска, Словенија, Австрија и Германија.
3. Нарко-криминалитетот во Република Македонија
Во Република Македонија нарко-криминалитетот нема голем „публицитет“ како
земјите во странство, односно во нашата земја не постојат големи криминални организации
како што се картелите „Кали “ и „Меделин“ во Колумбија. Нашата држава е земја-транзит низ
која се пренесува дрогата, меѓутоа одредена количина останува и на нашите простори.
Организирани групи од нашата држава се занимаваат со дел од активностите на
наркокриминалот, вклучувајќи го транспортот на дрогата во границите на нашата земја,
складирање и чување на дрогата. Потоа следуваат дилерите на дрога кои ја разнесуваат низ
целата држава, вршат препакување во помали количини и нивна продажба. Покрај тоа што
нашата држава е транзитна земја низ која поминува „патот на дрогата“, воедно во Република
Македонија се произведува и консумира дрога. Во последните години е зголемена трговијата
со канабисот и неговите деривати преку Република Албанија. Главната траса на канабисот е од
Албанија преку северозападниот до југоисточниот дел во насока на Грција и Бугарија.
Хероинот во Република Македонија доаѓа од Турција, Бугарија или Грција и се движи во
правец кон Албанија и Србија. Синтетичките дроги доаѓаат од Србија и Бугарија, а кокаинот
по воздушен пат преку скопскиот аеродром или преку пристаништата во Албанија и во
Бугарија.
За нашите простори е карактеристично и производството на дрога за лична употреба.
Најчесто станува збор за одгледување канабис и афион. Присуството на дроги во Република
Македонија не може да се занемари, за што сведочи и фактот што во периодот од 2000 година
па сè до денес количината на запленета дрога се повеќе расте за што и сведочи и Табелата бр.
1.401 Органите за внатрешни работи преземаат активности за намалување на трговијата и
снабдувањето со дроги, што се однесува на уличното дилерство и индивидуалната употреба на
дрога. Особено значајна е и соработката со СЕКИ-центарот во Букурешт на регионално ниво
преку директни спогодби за соработка во борба против организираниот криминал, како и
директни контакти и заеднички истраги. Во периодот 2001-2004 година во Република
Македонија ОБСЕ преку Одделот за развој на полицијата во областа на нелегалната трговија
со дрога организирал обука на тема: Борба против недозволена трговија со дроги, со која биле
опфатени 3700 униформирани полициски службеници. Неизбежна е да се спомене и
соработката со Интерпол и Европол во борба против криминалитетот поврзан со злоупотреба
на дрога.
На територијата на Република Македонија во периодот од 2001 година до 2010 година
најголема заплена на опојна дрога е заплената на марихуаната, хероинот и екстазите, потоа
следуваат амфетаминот и метаамфетаминот. Во 2009 година заплената на марихуаната и
хероинот е најголема, што значи, според графиконите 1 и 2, марихуаната и хероинот се
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најчесто присутни дроги на територијата на Република Македонија. Најмала количина на
запленета дрога е регистрирана во 2002 година.
Табела бр.1 Запленета количина на дрога на територијата на Р.Македонија во
периодот 2001-20010
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

марихуа
на во
грамови

99.115
,21

29.234
,38

180.681,
46

570.748
,25

203.174,
00

408.187,
00

231.161,
00

133.454,
15

700.80
5,21

459.768,
86

хероин
во
грамови

110.88
2,48

28.572
,22

66.145,1
4

141.719
,20

69.340,0
0

151.859,
00

63.299,0
0

60.578,7
6

213.76
3,00

37.083,9
4

кокаин
вограмо
ви

5.860,
10

342

6.502,37

177,25

10.967,4
5

547

486.742,
74

2.292,69

65,46

2.005,44

екстази
во
таблети

45

18.341

9.649

164

2.857

1.327

4.548

449

2.636

459

амфетам
ин во
таблети

0

0

0

0

0

0

99

1

96

11.155

метаамф
етамин
во
таблети

0

0

0

0

0

0

0

0

2.263

791

4. Појавни облици на казнивите дела поврзани со злоупотреба на дрога
Законодавецот, сакајќи да го заштити животот и здравјето на луѓето од злоупотреба на
дрога, а со тоа и целото општество и поредокот од оваа болест, во Кривичниот законик
предвидел одредби со кои го инкриминира ваквото однесување како криминално, односно
недозволиво, предвидувајќи соодветна казна за истото. Кога ги предвидел овие одредби,
законодавецот ја сфатил тежината на овие дела и негативните последици по здравјето на
луѓето и економијата на нашата земја, како и меѓународниот карактер на ова дело, па затоа и
казните се соодветни на тежината на делото.
Во Кривичниот законик на Република Македонија, во Дваесет и првата глава-Кривични
дела против здравјето на луѓето се предвидени две кривични дела по чл. 215 -Неовластено
производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и
прекурсори и чл.216- Овозможување на употреба на наркотични дроги.
Со чл. 215- Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги,
психотропни супстанции и прекурсори ,законодавецот со казна затвор од 1 до 10 години го
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казнува тој што неовластено произведува, преработува, продава или нуди на продажба или
заради продажба купува, држи или пренесува или посредува во продажба или купување или на
друг начин неовластено пушта во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и
прекурсори. Меѓутоа законодавецот, сфаќајќи ја тежината на ова кривично дело со најновите
измени од септември 2009 година, казната затвор од 1 до 10 години ја заменува со казна затвор
во траење од 3 до 10 години.
Доколку делото е сторено со наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори
од помало количество, сторителот ќе се казни со затвор од 6 месеци до 3 години. Ако сторител
на ова дело е правно лице ќе се казни со парична казна.
Потежок облик постои ако делото е извршено од страна на повеќе лица или
сторителот на ова дело организирал мрежа на препродавачи или посредници, при што
сторителот ќе се казни со затвор најмалку 5 години. Кај овој потежок облик сторителот (со
исклучок на организаторот) кој ќе го открие делото или ќе придонесе за негово откривање, ќе
се ослободи од казна.
Законодавецот предвидел и затвор во траење од 1 до 5 години за оној кој што
неовластено прави, набавува, посредува или дава на употреба опрема, материјал или
супстанции за кои знае дека се наменети за производство на наркотични дроги, психотропни
супстанции и прекурсори.
Наркотичните дроги, психотропните супстанции и прекурсорите, како и подвижните
или недвижните предмети употребени за нивно правење, пренесување или растурање
предвидени во ова кривично дело ќе се одземат.
Чл. 216-Овозможување на употреба на наркотични дроги се состои од повеќе
дејствија на извршување и за ова дело е предвиден затвор во траење од 1 до 5 години. Ова
кривично дело се однесува на тој што наведува друг на уживање наркотични дроги и
прекурсори или му дава наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори да ги ужива
тој или друго лице или ќе стави на располагање простории заради уживање на наркотични
дроги, психотропни супстанции или на друг начин му овозможува на друг да ужива
наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори.
Потежок облик постои ако делото е сторено кон малолетник или кон повеќе лица или
предизвикало особено тешки последици, при што сторителот ќе се казни со затвор од 1 до 10
години.
Со најновите измени направени во 2009 година, законодавецот предвидел и парична
казна за правно лице доколку се јави како сторител на ова дело.
Наркотичните дроги, како и подвижните или недвижните предмети употребени за
нивно пренесување или растурање, или посебно наменети или ставени за употреба предвидени
со ова кривично дело ќе се одземат.
Според статистиката на Министерството за внатрешни работи за кривичните дела по
чл.215 и чл.216 сторени на територијата на Република Македонија во периодот 2001-2010
година евидентирани се следниве резултати (табела бр.2).402
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Табела бр.2 Кривични дела по чл.215 и чл.216 од Кривичниот законик на РМ сторени во
периодот 2001-2010 на територијата на Република Македонија
2001

2002

2003

2004

2005

РЕГ.
КД

ПРИЈ.
Стор.

РЕГ.
КД

ПРИЈ.
Стор.

РЕГ.
КД

ПРИЈ.
Стор.

РЕГ.
КД

ПРИЈ.
Стор.

РЕГ.
КД

ПРИЈ.
Стор.

НЕОВЛАСТЕНО ПРОИЗВОДСТВО И
ПУШТАЊЕ
ВО
ПР ОМЕТ
НАР КОТИЧНИ
ДР ОГИ,ПСИХОТР ОПНИ
СУПС ТАНЦИИ
И
ПР ЕКУР СОР И
ЧЛ.215

287

400

216

307

306

412

298

407

292

335

ОВОЗМОЖУВАЊЕ
НАР КОТИЧНИ
ПСИХОТР ОПНИ
ЧЛ.216

61

70

66

71

100

105

78

90

98

105

348

470

282

378

406

517

376

497

390

440

НА УПОТР ЕБА
ДР ОГИ
И
СУПСТАНЦИИ

ВКУПНО

2006

2007

2008

2009

2010

РЕГ.
КД

ПРИЈ.
Стор.

РЕГ.
КД

ПРИЈ.
Стор.

РЕГ.
КД

ПРИЈ.
Стор.

РЕГ.
КД

ПРИЈ.
Стор.

РЕГ.
КД

ПРИЈ.
Стор.

НЕОВЛАСТЕНО ПРОИЗВОДСТВО И
ПУШТАЊЕ
ВО
ПР ОМЕТ
НАР КОТИЧНИ
ДР ОГИ,ПСИХОТР ОПНИ
СУПС ТАНЦИИ
И
ПР ЕКУР СОР И
ЧЛ.215

261

341

368

426

348

423

439

525

494

616

ОВОЗМОЖУВАЊЕ
НАР КОТИЧНИ
ПСИХОТР ОПНИ
ЧЛ.216

54

58

86

91

67

76

112

136

84

97

315

399

454

517

415

499

551

661

578

713

НА УПОТР ЕБА
ДР ОГИ
И
СУПСТАНЦИИ

ВКУПНО

Во периодот 2001-2010 година на територијата на Република Македонија се извршени
3309 казниви дела по чл.215-Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични
дроги, психотропни супстанции и прекурсори и 806 кривични дела по чл.216-Овозможување
на употреба на наркотични дроги (Графикон бр.1)
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0
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Графикон бр.1 Движење на кривичните дела по чл.215 и чл.216 од КЗ во периодот
2001-2010 година на територијата на Р.Македонија
Од Графиконот бр.2 може да се забележи дека бројот на пријавени сторители за кривичните
дела по чл.215 е најголем во 2010 година и изнесува 616 пријавени сторители, а најмал во 2002
година, односно 307 пријавени сторители. Најголем број пријавени сторители за кривините
дела по чл.216 се регистрирани во 2009 година, односно 136 сторители, а најмалку во 2006
година, односно 58 сторители.
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Графикон бр.2 Пријавени сторители за кривичните дела по чл.215 и чл.216 од КЗ во
Р.Македонија во периодот 2001-2010
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Графикон бр.3 Регистрирани кривични дела по чл.215 и чл.216 од КЗ во Р.Македонија во
периодот 2001-2010
Од Графиконот бр.3 може да се забележи дека во 2010 година се регистрирани најголем
број кривични дела по чл.215 од КЗ, односно 494 кривични дела, а најмалку во 2002 година,
односно 216 кривични дела. По чл.216 од КЗ во 2009 година се регистрирани најголем број
кривични дела, односно 112, а најмалку во 2006 година, односно 54 кривични дела.
Покрај појавните облици на казнивите дела поврзани со злоупотреба на дрога постојат и
други видови казниви дела кои непосредно или посредно се поврзани со злоупотреба на дрога
и ќе ги класифицирам во неколку групи:
- казниви дела извршени под дејство на дрога;
- казниви дела извршени заради набавка на дрога;
- казниви дела како составна алка на нарко-криминалитетот.
Казнивите дела извршени под дејство на дрога во казненото право се познати како
дејствија слободни во причина и се предвидени во општата одредба за пресметливост,
предвидена во чл.12 ст.3 од Кривичниот законик кој гласи: „Кривично е одговорен сторителот
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на кривичното дело кој со употреба на алкохол, дроги или на друг начин ќе се доведе во
состојба во која не можел да го сфати значењето на своето дело или да управува со своите
постапки, ако пред да се доведе во таа состојба делото било опфатено со неговата умисла или
во однос на кривичното дело кај него постоела небрежност, а Законот за таквото дело
предвидува кривична одговорност и за небрежност“. За да се примени овој член за
пресметливост треба да бидат исполнети следниве услови: 403
- да постои состојба во која сторителот не може да го сфати значењето на своето дело или
да управува со своите постапки;
- сторителот да биде способен за вина;
- самиот себеси да се довел во таква состојба;
- делото сторено во ваква состојба да било опфатено со неговата умисла или по однос на
него да постоела небрежност и ако сторителот го извршил делото од небрежност.
Најчестo, кривичните дела кои се вршат под дејство на дрога се проследени со
насилство и се извршуваат со намалена свест за расудување. Мотивите за извршување на
ваквите казниви дела се различни и најчесто жртви се лица кои се во познанство со
извршителот, а поретко се случајни жртви. Дали едно лице консуматор на дрога ќе изврши
кривично дело зависи од повеќе околности, како што се: неговата личност, видот и дејството
на дрогата, склоноста кон криминално однесување, социјалната средина и многу други
фактори и околности. Значи, дрогата само по себе не предизвикува криминално однесување.
Под дејство на халуциногени дроги може да дојде до губење на контролата, стеснување на
моќта на расудување и развивање на параноидна состојба што може да доведе до насилничко
однесување и обид за убиство на лица кои се доживуваат како можни непријатели, но само ако
постои претходна предиспонираност на личноста, односно ако и пред консумирање на дрогата
тие лица покажувале агресивно однесување. Марихуаната кај некои консуматори може да
поттикне на криминално однесување, бидејќи постепено ја деградира личноста. Постојат
автори кои тврдат дека високи дози на хашиш можат да поттикнат на извршување на крвни
деликти. Најголемо криминогено значење имаат психостимулативните средства амфетамин и
кокаин, кои многу психопати ги консумираат за да ја зголемат енергијата и да ја зајакнат
самодовербата. Консумирањето на амфетаминот го практикуваат некои малолетници пред
извршување на криминални активности. Депресивната состојба што ја предизвикуваат некои
дроги, како што е кокаинот може да предизвика самоубиство, доколку кај личноста и
претходно постоеле такви намери.
Најчесто, под дејство на дрога се извршуваат нарушувања на јавниот ред и мир,
загрозување на безбедноста на сообраќајот, кои многу често завршуваат со смртни последици
и поретко со семејно насилство. Нарушувањата на јавниот ред и мир најчесто се однесуваат на
викотници, пуштање гласна музика, тепачки и слично. Во однос на загрозување на безбедноста
на сообраќајот се предвидуваат прекршочни одредби за возачот кој го управува возилото под
дејство на опојни дроги или психотропни супстанции, како и доколку на предното седиште во
возилото се превезува лице кое е очигледно под дејство на дрога или други психотропни
супстанции.
Извршувањето на потешки кривични дела под дејство на дрога, како што е пример
убиството, силување и други се реткост, а најчесто на тоа претходи одредена мотивираност
(невозвратена љубов, одмазда и сл.) и консумирањето на дрога во овие случаи е средство кое
им дава сила и поголема сигурност да го извршат намисленото дело. Иако наркоманијата
претставува евидентно штетна социопатолошка појава, нема никакво криминогено влијание
при извршување на убиствата404 .
Казнивите дела извршени заради набавка на дрога се вршат за да се дојде до
парични средства кои ќе овозможат набавка на дрога. Консуматорите на дрога најчесто
403

Буџакоски, С., Казнено право, општ дел, ИМЗ-Институ т за менаџмент на знаењето-Скопје, Охрид,
2008, стр.187
404
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извршуваат кражби, тешки кражби, разбојништва, разбојнички кражби, фалсификување на
рецепти, кражби во аптеки, кражба од погоните во фабриките што произведуваат лекови и
други казниви дела.
Фалсификување на рецепти се врши на повеќе начини. Некои консуматори на дрога
крадат празни формулари од рецепти, па потоа ги пополнуваат и заверуваат со печат на
здравствената установа и факсимил на лекарот до кој дошле на недозволен начин (преку
кражба, измама и сл.).405 Постојат и случаи во практиката кога на веќе заверени рецепти се
прават исправки, се допишуваат податоци и сл. за да може успешно да се снабдат со дрога.
Кражбите, најчесто, се извршуваат кај постари лица или лица познаници,
искористувајќи погодна прилика кога се надвор од нивните домови, а во многу случаи
сторителите знаат и каде ги чуваат предметите што се крадат (вредни предмети) и истите се
одземаат и при секојдневни посети, при што оштетените не се свесни и може по подолго време
да не откријат дека се ограбени. Цел на консуматорите на дрога при вакви кражби се пари,
вредни предмети или предмети кои можат лесно да ги продадат, како што се алати, мобилни
телефони, фото-апарати и слично.
Консуматорите на дрога многу често оттуѓуваат и предмети од сопствените домови кои
ги продаваат за да дојдат до пари за набавка на дрога. Некои од консумерите на дрога се
занимаваат и со социопатолошки појави, како што се питачењето и проституцијата за да дојдат
до пари. Добар дел од зависниците од дрога се подготвени на многу криминални активности за
да дојдат до дрога.
Казнивите дела како составна алка на нарко-криминалитетот се нераздвоен дел од
нарко-криминалитетот. Тие се неопходни за постоење на нарко-криминалитетот и токму преку
нив се реализираат високи профити. Во оваа група спаѓаат: корупцијата, перење пари, изнуда,
уцена и други кривични дела кои претставуваат облици на организираниот криминалитет.
За извршување на наркокриминалитетот, почнувајќи од производството на дрога и
нејзино шверцување потребно е корумпирање на одредени личности кои се носители на високи
функции, како што се полит ички, правосудни, јавни и слично. Наркокриминалитетот е поврзан
со корупцијата, се поткупуваат политички, јавни функционери, полициски, царински,
банкарски службеници, судии и многу други со што си градат „отворен пат“ за извршување на
кривични дела имајќи ги на своја страна ваквите функционери, а од друга страна се штитат и
од казнивиот прогон. Корупцијата претставува злоупотреба на јавните овластувања и позиции
за лични, приватни и партиски користи. 406
Корупцијата е „сестра“ на перењето пари. Процесот на перење пари се остварува во три
фази: пласман (вградување во системот), прикривање (акција за заметнување на писмените
траги) и интеграција (каде нелегалните пари се мешаат со легалните финансии). 407 Тоа значи
дека најпрво се отстранува врската помеѓу криминалните активности и системот, односно
институциите, потоа се прикриваат трагите и на крај, се стават на располагање со прикривање
на нивното потекло. Перењето пари e исто така составен дел на наркокриминалитетот, бидејќи
парите стекнати од трговијата со дрога потребно е да се исперат за да се прикрие нивното
потекло. Наркотрговците настојуваат ваквите „валкани“ пари да ги вложат во легални
дејности, а од сè поголем интерес се небанкарските финансиски институции. Сè повеќе се
користат осигурителните компании, менувачниците, обложувалниците и сл. Многу важна
тактика на перење пари на наркобосовите се прекуграничните финансиски трансакции, кога на
поголема сума на пари се вршат трансакции во повеќе држави, што е потешко за следење и
откривање. Играчите во наркобизнисот криминално стекнатите финансиски средства ги
405
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Македонија и неспроведувањето на квалитативно новата предлог-национална стратегија против
корупцијата и организираниот криминал“, Де Гама, Скопје, 2006, стр. 47
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вложуваат во купување фирми, во недвижнини, најчесто имоти и куќи и на тој начин го
претвораат криминалниот профит во легален. Криминално стекнатите финансиски средства се
вложуваат во туристички агенции, менувачници, авиокомпании и сл. и на тој начин се
оддалечуваат од криминалниот извор и се распрскува криминалниот профит, а тоа ги прави
подалеку од дофатот на органите на прогонот. Вложувањето на наркокриминалците во легални
бизниси им овозможува преминување на криминалниот профит преку државните граници и
инвестирање во нови фирми. Ваквиот процес на перење пари вклучува и водење на двојни
книговодства, фалсификување на документации, измами и сл. Значи нарко-криминалитетот не
може да постои без корупцијата и перењето пари кои се „заслужни“ за остварување високи
профити.
Заклучок
Казнивите дела поврзани со злоупотреба на дрога во Република Македонија имаат
алармантен пораст и како резултат на тоа сè повеќе се заострува казнената политика за овие
кривични дела. Покрај појавните облици преку кои се манифестираат кривичните дела
поврзани со злоупотреба со дрога инкриминирани во чл.215 и чл.216 од Кривичниот законик
на Република Македонија, на овие кривични дела претходат или се надоврзуваат и други
видови кривични дела. Поради ова, а имајќи го предвид и меѓународниот карактер на
наркокриминалот, неопходно е да се има мултидисциплинарен пристап во проучување на
кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога и меѓусебна координација, соработка на
национално, регионално и меѓународно ниво во откривање, разјаснување и докажување на
истите. Тоа ќе овозможи брза размена на информации, заедничка анализа и прогноза на
проблемот со дрога, заемна поддршка и помагање, унапредување на можностите за
дејствување против овој вид криминалитет, со што ќе се намали и „темната бројка“ и ќе се
преземат мерки за намалување на рецидивизмот, за третирање на зависниците, како и
комбинација од оперативно-тактички и истражни мерки и дејствија за откривање, спречување,
разјаснување и докажување на кривичните дела поврзани со злоупотребата на дрога.
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CRIMINAL OFFENCES RELATED WITH DRUG ABUSE IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIA
Abstract
The offenses related to drug abuse dominate the crime "scene" and alert about a serious and
multidisciplinary approach, because their "power" hits health and monetary flows to many countries
worldwide. To protect human health and society at large, the legislator have put the use of drugs in
normative borders with clearly defined conditions for producing, import-export and use of drugs. Any
improper use of drugs is abuse, and is legally allowed production and trade of narcotic drugs to be
performed only for medical, laboratory and scientific purposes.
The topic to the processing of labor offenses related to drug abuse and other offenses related
directly or indirectly with drug abuse, such as offenses that are made for the purchase of drugs
offenses that are carried under the influence of drugs offenses as an integral link in the drug crime.
The aim of the paper is to show the extent and dynamics of criminal offenses related to drug abuse
and quantities of drugs seized in Macedonia through analysis of statistical data.
Key words: drugs, drug abuse, criminal offenses, Criminal Code of the Republic of
Macedonia.
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Министерство за заштита на животна средина и просторно планирање
УДК:339.5:502.211]:341.24(497.7)
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА
СО ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА (CITES) ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Апстракт:
Еколошкиот криминалитет е нов вид криминалитет што се појави во последните
децении, при што не ја одмина и Република Македонија. Темпото на развивање и обемот на
овој криминалитет е застрашувачки факт за општеството на XXI век. Илегалната трговија со
загрозени видови на дивата
флора и фауна е меѓу најпрофитабилните видови на
меѓународниот еколошки криминалитет. Иако илегалната трговија со загрозените видови на
дива флора и фауна предизвикува иреверзибилни последици за природните ресурси и
биолошката разновидност, сè уште во Република Македонија нема доволна заинтереираност на
надлежните органи за спречување на појавувањето и спречување на истиот. На меѓународно
ниво донесена е Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозени видови на дивата флора и
фауна, која е ратификувана во Република Македонија, но имплементацијата на истата сè уште
е во почетна фаза. Со истражувањето кое авторот ќе го презентира во трудот, ќе се даде осврт
на недостатоците и пропустите на националната легислативата во оваа област. Исто така, ќе
бидат понудени и конкретни препораки за реформите што треба да се направат во надлежните
органи во делот на спречување и сузбивање на илегалната трговија со загрозени видови на
дивата флора и фауна.
Клучни зборови: еколошки криминал, загрозени видови на дивата флора и фауна,
CITES, илегална трговија, легислатива.

Вовед
Здравата животна средина и природата се основен предуслов за опстанокот на човекот
и биолошката разновидност на Земјата, а од друга страна современиот човек е најголемиот
непријател на животната средина и природата. Паралелно со развојот на економијата,
идустријата, технологијата, и проширувањето на градежништвото, во сè поголеми размери се
уништуваат и животната средина и природата. Најчестите облици на уништувањето на
животната средина и природата, односно кривичните дела против животната средина и
природата се: загадувањето на водата, на почвата и на воздухот со опасни материи или
опасен/неопасен отпад, осиромашувањето на озонската обвивка со штетни супстанции,
осиромашувањето на биолошката разновидност, уништувањето на шумските предели итн.
Имплементација на Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозени видови
на дивата флора и фауна (CITES) во светски рамки
Meѓународните организации како што се Интерпол, Г8, Европската унија и други
организации идентификуваа пет области на меѓународниот еколошки криминал: илегалната
трговија со загрозени видови на дивата флора и фауна, илегалната трговија со супстанции што
ја осиромашуваат озонската обвивка, илегалниот транспорт на опасен отпад, илегално
рибарство и илегалната сеча и трговија со дрва408 .
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Илегалната трговија со загрозени видови на дивата флора и фауна е кривично дело
насочено кон дивиот животински и растителниот свет, и се смета како едно од
најпрофитабилните кривични дела на еколошкиот криминалитет. Се претпоставува дека
годишниот профит изнесува милиони долари409 . На пример, на црниот европски пазар цената
на папагалите Lears Macaw изнесува 30 000 евра410 .
Во земјите со богата биолошка разновидност од една страна и земјите сиромашни од
економски аспект, илегалната трговија со дивиот свет директно му нанесува големи штети на
населението на тие земји, бидејќи опстанокот им зависи од дивите животни што ги користат
како храна, различните растенија ги употребуват како лекови и дрвата за енергија 411 . Дивите
животни можат да се тргуваат како живи, за потребите на лабораториите, зоолошките градини,
колекционерите, но исто така можат да се тргуваат и мртви и најчесто се употребуваат во
текстилната индустрија 412 . Причини за појавата на ова кривично дела се: добрата заработка од
илегалната трговија, недостатокот на адекватното законодавство за спречување на илегалната
трговија со заштитените диви видови, предвидени се мали казни или во некои земји воопшто
не постојат казни за овие дела, недостатокот на посебни мерки и средства за истрага и
откривање на овој вид кривични дела, нодостатокот на обуките за лицата што работат во
областа на животната средина и лицата што работат на спречувањето на убивањето на
криминалот, како и на други засегнати лица, а некогаш не постои ни волјата за истрага за овие
дела, Јавната свест кај граѓаните за пријавувањето на овие дела е на ниско ниво, затоа што не
се чувствуваат директно засегнати,,како и рангирањето на овие кривични дела како споредни
и секогаш оставени под сенката на класичните кривични дела итн. Во Кривичниот законик на
Република Македонија трговијата со загрозени видови на дивата флора и фауна не е
предвидено како кривично дело, но во измените и дополнувањата што се во тек на КЗ, во
делото на кривичните дела против животната средина и природата ќе се транспонира
Директивата 2008/99/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за заштита на животната
средина преку кривично право во кое е предвидено и оваа кривично дело. Трговијата со
заштитените диви видови флора и фауна спаѓа во меѓународен еколошки организиран
криминал 413 . Овие дела можат да се извршуваат на различни начини и тоа со сокривање на
примероците, врачување на фалсификувани документи на царинските органи на граничните
премини, врачување на крадени документи, искористување на други илегални начини итн 414 .
Со оглед на тоа дека илегалната трговија сноси големи последици врз животната средина и со
цел да се регулира меѓународната трговија со нив, во 1973 во Вашингтон се потпиша
Конвенција за меѓународна трговија со загрозени видови на дивата флора и фауна (CITES),
која досега ја имаат ратификувано 175 држави, меѓу кои и Република Македонија во 1999, а
влезена е во сила во 2000 година. Оваа Конвенција заштитува 28,000 животни и 5000 растенија
од илегалнта трговија .
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Имплементацијата на Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозени видови на
дивата флора и фауна (CITES) во Република Македонија
Во Република Македонија постои правна рамка што ја регулира оваа област, основен
закон е Законот за заштита на природата и подзаконските акти што произлегуваат од овој
Закон. Врз основа на овој закон, од страна на Министерството за животна средина и просторно
планирање е донесен подзаконски акт, Листа за утврдување на строго заштитени и заштитени
диви видови415 во која се наведени сите диви видови кои можат да исчезнат ако не се
заштитуваат со строги мерки. Конвенцијата, освен текстуален дел, содржи и три анекси или
таканаречени Appendix. Во првиот анекс се ставени сите видови загрозени со истребување што
се или можат да станат предмет на трговија, во вториот анекс се ставени видовите што не се
загрозени со истребување, но тоа може да се случи ако трговијата не се регулира со стриктни
одредби и во третиот анекс се ставени сите видови предложени од земјите - потписнички на
оваа Конвенција 416 .
Видовите од вториот анекс може да се тргуваат за комерцијални и научноистражувачки
цели, но секогаш земјите треба да превемат ефективни мерки за спречување на загрозување на
тие видови. На пример, во Република Македонија се забранува извозот на орхидеите, иако тие
се предвидени во вториот анекс, затоа што тие се загрозени со истребување417 . Европската
унија донесе Регулатива на Советот од 9 декември 1996 година за заштита на видовите дива
фауна и флора преку регулирање на трговијата со нив, која се применува во согласност со
целите, начелата и со одредбите на Конвенцијата. Врз основа на Законот за заштита на
природата, со цел да се усогласува со правото на ЕУ, во конкретен случај со горенаведената
регулатива, воедно подетаљно да се регулира оваа област, Владата и Министерството за
животна средина и просторно планирање на Република Македонија донесоа подзаконски акти.
За да се регулира поблиску трговијата со загрозените диви видови, во 2010 е донесен
Правилникот за формата и содржината на образецот за барањето, дозволата и сертификатот за
промет со засегнати и заштитени диви видови, растенија, габи, животни и нивни делови, како и
потребната докуметација, која се приложува кон барањето и Уредбата за начинот и постапката
за издавање на дозволата, односно сертификатот и определување на граничните премини преку
кои може да се врши прометот со засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни
и нивни делови 418 . Во период од 2001 до 2003 издадени се 8 дозволи, во 2009 издадени се 19
во 2010 се издадени 30 дозволи.
Според Конвенцијата, ако евентуално се утврдува илегална трговија со диви видови,
земјите - потписнички треба да преземат потребни мерки да се казнат сторителите на
кривичните дела, да ги земат примероците што се тргуваат илегално или да се вратат во земјата
на извозот. Конфискуваните примероци секогаш треба да се чуваат на најдобар можен начин
со цел да се минимизира ризикот од повреда и нарушувањето на здравјето419 . За да се сочува
доброто здравје на заштитените диви животни и добрата состојба на флората донесена е
Уредба за начинот на постапување при промет со засегнати и заштитени диви видови
растенија, габи, животни и нивни делови од страна на царинските органи, другите надлежни
органи и служби на граничните премини и научните и стручните установи, како и на
овластените депозитари на конфискуваните примероци при недозволен промет420 . Со оваа
Уредба се наведуваат и органите на државната управа кои вршат важна улога при прометот со
заштитените диви видови. За конфискуваните примероци, според Конвенцијата неопходно е
формирање на Центар за згрижување на примероците што се конфискуваат, за жал во РМ сè
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уште не е формиран таков центар и најчесто, во РМ конфискуваните примероци се чуваат во
зоолошки градини.
Врз основа на член 8 на Конвеницјата, секоја страна треба да води евиденција за
трговијата со примероците на видовите и треба да изготвува извештаи за степенот на
имплементацијата на Конвенцијата. Република Македонија, односно Министерството за
животна средина и просторно планирање e раководно тело и ги изготвува овие извештаи и
официјално ги праќа во Секретаријатот на Конвенцијата. Со Одлука на Владата на Република
Македнија за назначување на раководен државен орган за издавање дозволии, научни
институции за давање мислење за меѓународна трговија со загрозени диви животински и
растителни видови, Министерството за животна средина и просторно планирање се назначува
за раководен орган за издавање дозволи и сертификати, за давање на мислење се назаначени
Природно математичкиот факултет-Институт за биологија, Шумарскиот факултет,
Земјоделскиот
факултет,
Ветеринарниот
институт,Природонаучниот
музеј
и
Хидробиолошкиот завод 421 . Од многу битно значање се и состаноците организирани од страна
на CITES, но досега, за жал, никој не учествувал на тие состаноци.

Заклучок
Иако досега се преземени одредени чекори за успешна имплементација на оваа
Конвенција, сепак треба уште многу работа за имплементација на истата., Во областа на
животната средина, делот на имплементација на законите оди многу бавно, заради самата
комплексна природа на оваа област. За да имаме ефикасна имплеметација на оваа Конвенција
треба да се преземат одредени чекори и тоа: да се донесат сите подзаконски акти во оваа
област, Владата на Република Македонија да обезбеди средства за имплементација на
Конвенцијата, да се обезбедат средства од меѓународни фондови, да се организираат обуки за
вработените во органите на државната управа, со цел полесно да ја идентификуваат илегалната
трговија, да се емитуваат едукативни телевизиски спотови со цел да се подигне јавната свест,
да се предвидуваат строги казни за сторителите на илегалната трговија, да се зајакнуваат
административните капацитети, да се зајакнува соработката меѓу сите засегнати органи со цел
да се спречи илегалната трговија со загрозената дива флора и фауна. Сите треба да се трудат за
да имаат здрава животна средина и природа со тоа што индиректно ќе се грижат за нивното
добро здравје и благосостојба.
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Implementation of the Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in the Republic of Macedonia
Abstract
Environmental crime is a new type of crime that has emerged during the last several decades,
with no exception in the Republic of Macedonia. The rate of growth and the scale of this crime is a
terrifying fact to the society of the 21th century. Illicit trafficking in endangered species of wild flora
and fauna is among the most profitable types of international environmental crime. Despite of the fact
that illicit trafficking in endangered species of wild flora and fauna leads to irreversible impacts on
natural resources and biological diversity, there is still lack of sufficient interest among the competent
authorities in the Republic of Macedonia to prevent its occurrence and suppress it. At international
level, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna has been
adopted and ratified by the Republic of Macedonia, but its implementation is still in its initial stage.
The research of the author will highlight the deficiencies and the gaps in the national legislation in this
area. It will also propose specific recommendations concerning the reforms to be undertaken in the
competent authorities in the segment of prevention and suppression of illicit trafficking in endangered
species of wild flora and fauna.
Key words : Environmental crime, endangered species of wild flora and fauna, CITES, illicit
trafficking, legislation.
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Факултет за безбедност-Скопје

Ракописот на учебникот на проф. д-р Цане Мојаноски, редовен професор на
Факултетот за безбедност - Скопје „Методологијата на безбедносните науки - Основи,
Книга прва“ првенствено е наменет за потребите на студенти од првиот циклус на студии.
Овој учебник кај нас е пионерски во областа на безбедносните науки и еден од ретките за
подрачјето на општествените науки, а може да се вброи и меѓу малкуте од оваа област во
регионот.
Карактеристика на оваа книга е тоа што професор Мојаноски методологијата ја
третира како наука, односно самостојна научна дисциплина. Повеќето други пристапи
методологијата ја третираат како функција или конституциски дел на тие науки или
дисциплини. На пр., речиси нема учебник од една научна дисциплина, во чиј вовед не се вели
дека таа дисциплина се определува според својот предметен опфат, историјат и генеза,
терминологија и категоријален апарат и специфична методологија на сознание и истражувања.
Ова е редок случај самата методологија да се дефинира како самостојна наука. Се разбира врзано за безбедносните науки и појави, но сепак, со пристап на автономизирана наука.
Друга специфика е што авторот, како и во неколку пократки негови трудови објавени
досега - низ методологијата се обидува успешно да ја определи и безбедносната наука како
наука именувана како асфалиалогија. Овој термин и неговото определување, сè уште не се
пошироко усвоени и прифатени, но авторот дава сериозни аргументи дека треба да се
прифатат. Имено, доколку методологијата на науките за безбедноста е автономна
истражувачка методологија, дотолку повеќе се такви и самите науки, односно науката за
безбедностa - или асфалиалогијата.
Трудот е во обем од 502 страници, структуриран во 14 глави обработени на начин
којшто на студентите, но и на другите истражувачи и корисници ќе им овозможи, од една
страна да го согледаат значењето на методологијата како конститутивен елемент на секоја
наука и како посебна наука, а од друга страна да се стекнат со основните и неопходни знаења
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со кои ќе се оспособат за истражување на општествените, а посебно на безбeдносните појави.
Покрај основниот текст, во трудот се изготвени и индекс на автори, индекс на поими, бројни
прегледи, шеми, табели, графикони и слики со кои се зголемува прегледноста и визуелноста и
други педагошкоки и дидактички вредности.
Во првата глава „Методологија и метод“, авторот ги определува поимно терминолошките карактеристики на методот ( поимот метод, структурата и функциите на
методот, за потоа да ги објасни називот, карактерот, предметот, целите и други специфичности
на методологијата на безбедносните појави.
Во втората глава се обработува „Односот на методологијата спрема другите науки“ гносеологијата, епистемиологијата, логиката, науката, научната теорија, научната стратегија и
методиката.
Третата глава е посветена на „Основните методолошки проблеми“, а четвртата на
„Основните сфаќања за научниот метод“. Тука посебно се изнесени содржини за разбирањето
на човековите мотиви и методот на разбирање, етнометодологијата, херменевтиката и
нејзиното значење во истражувањето на безбедносните појави, дијалектиката и дијалектичкиот
метод и современите сфаќања за научниот метод.
Петтата глава се однесува на „Поимот наука“ и во неа се изложени содржини за
основните карактеристики на науката, научното сознание, односот на науката со другите
облици на сознание и различните видови компетенции што треба да ги поседуваат
истражувачите.
Во шестата глава, вниманието е насочено кон карактеристиките на научното сознание,
седмата глава е посветена на
„Научното истражување на безбедносните појави“
(безбедноста како предмет на истражување, поимањето на науката за безбедноста –
асфалиологијата, дисциплинарниот и интердисциплинарниот пристап во истражувањето на
безбедносните појави), а во осмата глава, посебно внимание е посветено на „Безбедносните
науки“. Тука е направен сериозен обид да се укаже на проблемите со поимањето и
класификацијата на безбедносните науки, при што се обработени
критериумите за
класификација и прашањето за вистината во безбедносните науки.
Во содржините што следуваат во наредните глави, авторот се фокусира на
применливата вредност и значење на методолошкиот концепт низ призмата на проектирањето
на истражувањето, основните методи, техники и постапки во научното истражување на
безбедносните појави. Така, во деветтата глава се обработуваат содржини за „Поимот и
битните одредби и класификации на истражувањето“, каде, покрај прашањата за значењето и
својствата на научното истражување, е извршена класификација на истражувањето по повеќе
битни критериуми. Во десеттата глава со наслов „Поим, улога и функции на проектот на
истражувањето“, изнесени се содржини во обем и на начин со кој се нагласува практичното
значење на проектот на истражувањето. Во наредните глави, единаесетта и дванаесетта,
содржински се опфатени „Основните методи на научното мислење и истражување на
безбедносните науки“ и „Општите научни методи“. Посебна вредност на ракописот е
четиринаесеттата глава „Облиците на студентско интелектуално мајсторство“, која дава
упатства за изработка на есеи, семинарски работи, дипломски и стручни трудови итн., нешто
што е апсолутно потребно за развојот на научниот и професионален подмладок, а не е
опфатено во редовните универзитетски програми. Прилозите содржат богата литература,
индекси, шеми, графикони, табели итн., што значително ја подигнува употребливоста на
учебникот и разбирливоста на концептите што се изложени. Последната глава обработува
содржини за „Облиците за студентско интелектуално мајсторство“. Овие содржини ќе бидат од
посебна корист за студентите во извршувањето на обврските за пишување на есеј, семинарски,
дипломски и стручен труд.
При изготвувањето на трудот „Методологија на безбедносните науки - Основи, Книга
прва, консултирана е обемна литература од областа на методологијата и безбедноста, како од
домашни, така и од странски автори. Сознанијата од тие респективни трудови се втемелени во
основата на книгата, се разбира, поткрепени и вкрстени со оригинални погледи и мисловни
концепти на авторот и со повлекување на паралели за истражувањето на безбедносните
појави.
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Книгата „Методологија на безбедносните науки - Основи, Книга прва е наменета како
учебник за студентите на Факултетот за безбедност, за предметната програма по Методологија
на истражување на безбедносните појави, за студентите од првиот циклус на универзитетски
студии. Изложените содржини соодветствуваат на предметната програма по предметот
Методологија на истражување на безбедносните појави.
Поаѓајќи од основната намена на трудот, авторот успеал: прво, содржините кои се
предмет на обработка да бидат научно засновани, што значи, изнесените ставови, констатации,
аргументи и други факти да бидат поткрепени со релевантни сознанија од домашна и странска
научна литература од соодветната област. Второ, избраните содржини да се однесуваат на
основните, најзначајните и практичните прашања за методологијата воопшто, како и за
поимањето и истражувањето на безбедносните појави. Трето, сознанијата изнесени во трудот
се карактеризираат со висок степен на систематизираност, разграниченост, логична поврзаност
и прегледност, визуелизација - изразена низ бројните прегледи, графикони, шеми и други
прилози кои ја потврдуваат и методичко - дидактичката ориентација на авторот. Ваквиот
пристап реално овозможува студентите мисловно да проникнат
во значењето на
методологијата за развојот на науката, но и да се оспособата за користење на различните
методолошки алатки во сите фази на истражувањето, како нужен критериум за досегнување до
вистината.
Воопштено говорејќи, се работи за уникатен труд, труд каков што во нашата
универзитетска практика и настава, не само кај безбедносните, туку и кај општествените науки,
подолго време недостасуваше.
Трудот е напишан и обликуван според највисоки стандарди на педагошкодидактичкото претставување на материјата, јазично и литерарно богат, јасен, терминолошки прецизен и разбирлив, систематичен во покривање на материјата, логичен и внатрешно добро
поврзан. Сигурно е дека ракописот на професор Мојаноски, освен на Факултетот за
безбедност, ќе има соодветна примена и употреба и во наставата на други факултети.
Трудот „Методологија на безбедносните науки - Истражувачки постапки, Книга
втора“ од проф. д-р Цане Мојановски е во обем од 493 страни, структурирани во 4 дела.
Текстот е изложен преку четири тематски целини насловени: „Проектирање“,
„Планирање“, „Реализација на истражувањето“ и „Извештај за реализираното истражување на
облиците на интелектуалното мајсторство“. Покрај основниот текст, вo трудот е изложена
структуирана библиографија и се изработени индекс на автори и индекс на поими, 16 шеми, 16
примери, 4 слики И други прилози, со кои се зголемува прегледноста, визуелноста и друг и
педагошки и дидактични вредности.
Првиот дел од трудот е насловен со глобалната тематска целина „Проектирање на
истражувањето“. Во него се разработени етапите и фази на процесот на проектирање на
научното истражување. Значително внимание е посветено
на елаборација на
концептуализацијата и реконцептуализацијата на истражувањето, a особено на изработката па
идејниот и студискиот проект на истражувањето. Проектот на истражувањето се структуира
преку формулацијата на проблемот; предметот на истражувањето (посебно теоретското и
операционалното дефинирање иа предметот на истражувањето, димензиите и границите на
операционализацијата, моделите за истражување на безбедносните појави), целите и
хипотезите иа истражувањето, начинот на истражувањето и неговата научна и општествена
оправданост. Вака изложената структура обезбедува информации и знаења за обликот и
содржината на проектирањето како сложен научен процес.
Проектирањето се разгледува како глобален процес кој опфаќа бројни активности
поврзани со (1) забележувањето и сфаќањето на проблемот и предметот на истражувањето; (2)
неговата прелиминарна идентификација, (3) дефинирирање и класификацијата; 4) анализа на
издвоените и дефинирани појави и 5) конципирањето на моделот на проблемот и неговата
разработка.
Во трудот, посебно се анализирани концептите и конструктите. Така, се констатира
дека научните и другите концепти форм ираат специјализиран јазик или жаргон. Теоретските
концепти, пак, се значајни за градењето на теоријата и системот на научно знаење, односно
концептите на набљудување се резултат на перцепциите и тие можат да се изразат или се
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директно поврзани со мерливите индикатори. Теоретскиот концепт, пак, не е опиплив и е
претставен во апстрактни ентитети. Затоа, се подвлекува дека за почеток на
концептуализацијата е важно евидентирањето на проблемот, неговото сетилно или
рационално забележување. Концептуализацијата се набљудува преку следните етапи: (1)
подготвителна, односно почетокот на изработката на проектот на истражување; (2)
конкретизација и операционализација на основната идеја; (3) собирање нa податоци; (4)
проверка, докажување или отфрлање на хипотезата; (5) заклучување и изработка на
извештајот на истражувањето.
Вториот дел од трудот е посветен на планирањето на изведувањето на истражувањето,
поточно на теренската работа. Во таа смисла, планирањето е дефинирано како активност со
која луѓето ги поттикнуваат своите активности и се насочуваат на што порационален и
поефикасен начин да ги остварат поставените цели во различни општествени дејности, a во
истражувањето, кон истражувањето на истражувачките цели, односно новото знаење. Според
тоа, планирањето опфаќа: а) попис на задачите што треба да се извршат во определено време;
б) попис и распоред на поединци и групи што ќе ги реализираат задачите; в) облиците,
методите, постапките и средствата што ќе се применат за oстварување на поставените цели; г)
начинот на контрола и д) процена на постигнатите резултати.
Третиот дел од ракописот е насловен како „Реализацијата на истражувањето“. Овој дел
од истражувачката активност е дефиниран како процес на систематско практикување на
одредбите на на цртот на научната замисла во peaлноста, особено на оној дел што го
нарекуваме начин на истражување, со цел да се соберат, обработат и да се користат податоците. Тоа подразбира примена иа предвидените методи, техники, постапки и инструменти, со
цел да стекнеме научно сознание за предметот на истражувањето.
Четвртиот дел од трудот се однесува на „Пишувањето на извештајот за реализираното
истражување“. Во него се констатира дека тој се пишува со цел да сс известат членовите на
научната заедница и другите корисници за резултатите добиени со истражувањето, за
проблемот на истражувањето, начинот на истражувањето, резултатите на истражувањето и
заклучоците изведени врз основа на тие резултати. Извештајот треба да биде содржаен,
веродостоен и исцрпен опис на спроведеното истражување, што ја овозможува неговата
потполна репликација од страна на други истражувачи.
На крајот од ракописот се претставени облиците на интелектуалното мајсторство и
творештво, како што се реферат, приказ, семинарска работа, дипломски труд, елаборат за
изведување вежби, лекција, статија, извештај за резултатите од истражувањето, рецензија и
експертиза, магистерска теза, скрипта, хрестоматија, прирачник, учебник, докторска
дисертација, монографија, студија. Ова е мошне корисен и неопходен дел на секој труд од
истражувачката методологија, a обично отсуствува од универзитетските учебници.
Книгата „Методологија нa безбедносните науки - Истражувачка постапка, Книга
втора, во основа е наменета за студентите од вториот цнклус, но одделни теми, како што се
инструментите, се од интерес и за студентите од третиот циклус студии.
Како што беше случај и со Првата книга на професор Мојаноски, и за оваа може да се
констатара дека е оригинален и пионерски чекор во нашата литература од општествените и
безбедносните науки. Во услови кога истражувањето на безбедносните појави, почнувајќи од
лично и локално, до колективно и глобално, методологијата на безбедносните науки, a во тие
рамки и развојот на знаењата и вештините во истражувачката постапка, стануваат значајна
алатка за откривање на карактеристиките и законитостите на современите безбедносни појави,
a добиените сознанијата стануваат основа за креирање на посакуваниот безбедносен амбиент
во општеството. Во македонскиот високообразовен простор, понудата на литература од
областа на методологијата е многу скромна, a за методологијата на безбедносните појави и
Втората книга, исто како и Првата преставува прв посериозен зафат. Освен во наставни и
студиски цели, сигурно дека ќе наиде на широка употребливост и во научно-стручната јавност,
во истражувачката дејност и во професијата на методолозите.
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