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ГЛАВА ПРВА 

  ТЕОРИСКО – МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ВО 
ИСТРАЖУВАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСТА И БЕЗБЕДНОСНИТЕ 

ЗАКАНИ И РИЗИЦИ 

 

1.Вовед 
 

На крајот на XX и почетокот на XXI век, под влијание на 

промените кои настанаа во меѓународните односи (глобализацијата и 

регионализацијата, демографските и еколошките проблеми), 

истражувањето на безбедноста беше проширено со концептите на 

индивидуалната, социеталната, регионалната, меѓународната, 

глобалната безбедност и др. 

Идентификувањето на суштината и природата на безбедноста 

претставува комплексен и мултидимензионален проблем и предизвик. 

Постои консензус дека безбедноста подразбира слобода од закани по 

основните вредности. Но, има несогласување дали главниот фокус на 

истражувањето треба да биде на индивидуалната, националната, 

меѓународната безбедност или на интегралната безбедност. Во периодот 

на Студената војна беше доминантна идејата за националната 

безбедност којашто, главно, беше дефинирана со воени термини.  

Поимот безбедност најчесто се доведува во релација со поимот 

држава. Мирко Грчиќ во основните државни функции, покрај услужна-

та, економската, правната, социјалната и идеолошката, ја вбројува и без- 

бедносната функција, како супстрат на претходно наведените државни 

функции. Безбедносната функција може да се идентификува и со 

принудната функција на државата, врзана за зачувување на виталните 

вредности на општеството: суверенитетот, територијалниот интегритет 

и независност, како и борбата против сите видови криминални         

дејства
1
. Според Слободан Милетиќ „безбедност е именка, и тоа   апст-

рактна, односно мисловна именка која не е од материјална природа, 

значи не може да се допре, туку само може да се чувствува и да се 

замислува“. Тој смета дека човекот е „безбеден ако не е изложен на 

опасности, кога е заштитен од загрозување и повредување на неговиот 

физички интегритет, неговата приватност, достоинство и сигурност, 

кога се заштитени неговите слободи и права, посебно правото на 

сопственост, т.е. кога неговиот имот е заштитен од отуѓувања, уништу-

вања или оштетувања против неговата волја“
2
. Оттаму, авторот смета 

                                                 
1
М. Grčić: Politička geografija, Geografski fakultet, Beograd, 2000, стр.133. 

2
С. Милетић: Полицијско право, Полицијска академија, Београд, 1997, стр. 22. 
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дека „безбедноста на човекот е состојба на заштитеност на човекот од 

опасности“, односно „безбедноста на граѓаните не е можна без 

безбедност на нивната држава и обратно“. Според друг автор
3
, пак, 

безбедноста е „својство на некој реален, општествен, природен или тех-

нички субјект (суштество, творба или предмет) манифестирано како 

воспоставена, одржана или унапредена состојба и/или вредност, која се 

изразува преку исполнување на минимум одредени (безбедносни) 

стандарди својствени на тој субјект, кои му овозможуваат реална основа 

за опстанок, раст и развој, без оглед на носителите, обликот, времето и 

местото на можно загрозување“.  

Во меѓународните односи, безбедноста се дефинира различно и 

мошне често од тие причини, овој поим во литературата се користи без 

негово поблиско определување. Во суштина, тој е спорен концепт, не 

само поради неговата недостижна природа и содржина со оглед на 

времето и местото во кое се дискутира за него, туку, исто така, поради 

фактот што дискусијата за безбедноста е неизбежно поврзана со други 

категории: страв (за физички опстанок), отсуство на структурно 

насилство, мир, благосостојба и стабилност.  

Како политичка концепција, безбедноста очигледно е предуслов  

за постоење на живот - индивидуален и социетален и се однесува на 

отсуство од закани и заштита од нив. Сфаќањето на безбедноста како 

вроден интерес на секоја индивидуа и на пошироките човечки 

колективитети - фамилија, општество, нација, држава, меѓународен 

систем, укажува на потребата од проширување на концептот на 

безбедноста кон овие колективитети. Оттука, во теоријата се обликуваат 

концепти како национална и меѓународна безбедност и, во поново 

време, индивидуална, социетална и глобална безбедност, што укажува 

на значајно ширење на нови димензии на безбедноста. 

Според Рамо Маслеша, „безбедноста претставува најосновна 

општествена цел без која нема опстанок на општеството и овој поим се 

употребува, речиси, во сите области на животот и работата и оттука, 

сите настојувања одат во правец на воспоставување на соодветна рамно-

тежа помеѓу човекот и безбедноста“
4
. За Синиша Таталовиќ безбедноста 

е „структурен елемент на опстојувањето и дејствувањето на поединците, 

општествата, државите и Меѓународната заедница и таа е една од 

темелните животни функции“
5
. Митко Котовчевски смета дека „безбед-

носта може да се третира како состојба во која е осигурен урамнотеже-

                                                 
3
Љубомир Стајић: Основи система безбедности, Правни факултет, Нови Сад, 2008, 

стр 44. 
4
Ramo Masleša: Teorijei sistemi sigurnosti, Magistrat, Sarajevo, 2001, стр.7. 

5
SinišaTatalović: Nacionalna i međunarodna sigurnost, Politička kultura, Zagreb, 2006, 

стр. 11. 
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ниот физички, духовен, душевен и материјален опстанок на поединецот 

и на општествената заедница во однос на другите поединци, општестве-

ни заедници и природата, или безбедноста, во суштина, претставува 

иманентен структурен дел на општеството што во себе вклучува опре-

делена состојба, односно определени особини на состојбата, а, исто 

така, и дејност, односно систем“
6
. И за Трајан Гоцевски, безбедноста, во 

најширока политичко-правна смисла ги опфаќа мерките и активностите 

за зачувување и заштита од сите видови загрозувања на независноста и 

територијалната целовитост на една земја и заштита на внатрешниот 

државен и правен поредок. 

Во литературата нема идентична и јасна определба за јазичниот 

термин со кој би се определила содржината на безбедноста, смета 

Јордан Спасески
7
. Не е секогаш јасно што се подразбира под поимот 

безбедност. Во стручните и теоретските трудови, а уште повеќе во 

слободниот говор, се употребуваат најмногу три термини: безбедност, 

сигурност и заштита за да се подразбере иста содржина, односно да се 

изедначат според нивното значење. Но, тоа не е така, и има потреба да 

направиме содржинско разграничување меѓу нив. Според него, 

терминот безбедност се употребува за да се објасни со него дека 

вредностите во општеството се безбедни како резултат на 

функционирањето на еден цел систем во којшто се уредени вкупните 

односи со правни и морални норми, како и функционирањето на еден 

целосен безбедносен систем преку мерки и активности со кои 

безбедноста се „создава“, се чува и се унапредува
8
. И според теоријата 

за хиерархијата на човечките потреби на Абрахам Маслов, безбедноста 

стои веднаш до потребата за исхрана и минимум биолошка егзистенци-

ја. „Кога ќе кажеме дека живееме безбедно, тогаш мислиме на општото 

„милје“ во коешто човекот ја остварува својата животна и својата ра-

ботно-творечка егзистенција. Кога нема загрозувања под она што го на-

рекуваме „нормално“ она што може да се толерира, тогаш можеме да 

кажеме дека постои просечна безбедна состојба“
9
.  

Парадигмите и институционалните модели за безбедноста имаат 

историски континуитет. Тие се менувале. Безбедноста нераздвојно е 

поврзувана со државата и со нејзината организација, органи и функција. 

                                                 
6
Митко Котовчевски: Национална безбедност на Република Македонија, Прв дел, 

Македонска цивилизација, Скопје, 2000, стр.21. 
7
Јордан Спасески, Македонија - столб на безбедноста и мирот на Балканот, Обнова 

- Кочани,Скопје, 2005, стр.37. 
8
Според теоријата за хиерархија на човековите потреби на Абрахам Маслов, безбед-

носта стои на второ место, веднаш под потребата за исхрана и минимум биолошка 

егзистенција. 
9
Ј. Спасески, цит. дело стр. 37. 
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Современите дебати за безбедноста се проширени на социјалната и 

политичката сфера. Иако, кога ќе се спомене поимот безбедност, пред 

сè, сe асоцира на внатрешниот мир и мирниот живот на граѓаните, 

односно како слобода од закани, но упатува и на состојбата на одбрана 

од надворешниот непријател и загрозување на суверенитетот
10

. Значи, 

централниот интерес на поимот безбедност е државата, која може да е 

загрозена од внатрешните потреси, економските и општествените 

нарушувања, особено во заедниците што имаат недостаток на чувство 

на загрозеност на идентитетот и социјалната кохезија. Оттаму може да 

се констатира дека „слободата не е ништо ако нема безбедност“ и дека 

„тест за слободата е безбедноста на малцинствата“
11

. 

 

2. Формулација на проблемот    

 

Денешните проблеми со институциите на безбедносниот систем 

во Република Македонија делумно се наследени од социјализмот, кога 

режимот, како главен идеолошки двигател, ги „наметна“ институциите 

врз луѓето, што беше сосема спротивно од потребата за нивниот 

автономен развоен циклус. Според одредени истражувања, причините 

за дел од проблемите датираат подалеку во историјата, од Отоманската 

и од Хабсбуршката Империја, кои на балканските народи им наметнаа 

„наднационално поврзување“ не почитувајќи ги автохтоните 

национални аспирации.  

 Во наредниот период државата ќе има една специфична обврска 

повеќе ако сака во целост да го надмине проблемот со одредени 

консеквенции на вооружениот конфликт од 2001 година, кој се 

однесуваше на прераспределбата на ресурсите и на редизајнирање на 

политичкиот систем во целина.   

Општите организациски модели за меѓупоставеноста на 

институциите во сферата на безбедноста и на одбраната и нивната 

внатрешна структура се, речиси, апсолвирано прашање во повеќето 

држави во светот. Меѓутоа, проблемот на Република Македонија е во 

фактот што локалната сопственост на процесот, кој е круцијален за 

успех, е маргинализиран, а притоа, улогата на домашните политички 

субјекти е прилично рестриктивно дефинирана на, де факто, 

некритичко акцептирање на тоа што се сугерира како меѓународно 

прифатен стандард. Специфичните социјални и културни фактори, кои 

треба да имаат решавачко влијание при обликувањето и 

                                                 
10

 Цане Мојаноски и др. „Безбедноста како предмет на истражување“ Современа 

македонска одбрана бр.23,  Министерство за одбрана, Скопје, 2012 год.. 
11

Лорд Актон: „Историја на слободата“, Слово, Скопје, 2001, стр.70. 
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трансформирањето на  јавните институции, се без поголемо влијание. 

Во овие рамки посебен проблем претставува дифузноста на стратешка 

култура, која оневозможува конципирање на унифицирани државни 

политики.     

Во стожерните безбедносни институции - Армијата, Полицијата 

и разузнавачките агенции, старите ментални парадигми не беа 

суштински заменувани со нови. Во средината на 90-тите години на XX 

век реформите се состоеја исклучително од рутинско, нормативно и од 

административно-техничко приспособување на воено-безбедносните 

структури, а по 2001 година, освен старите шаблони, дополнителна 

обврска беа обидите да се постигнат бараните внатрешни меѓуетнички 

пропорции. Неспособноста на ваквиот систем во изградба и на 

стратешко, но и на тактичко ниво, неколкупати во минатото беше 

еклатантно демонстрирано, а во тој контекст, парадигматско е неговото 

издание во 2001 година, кога беше соочен со т.н. асиметрична закана со 

етнички компоненти.  

Анализирајќи ја геополитичката поставеност и опкружувањето 

на Република Македонија во последните десет години, примарна 

тенденција е постојаното проширување на стратешкиот простор на 

земјата. Две причини се клучни за стабилизирањето на овој процес: 

пацифицирање на регионот по серијата војни и конфликти наметнати од 

надворешни влијанија и навлегувањето на Република Македонија во 

суштинските фази на евроатланската интегративна агенда.  

Прогресивното ширење на НАТО и на ЕУ ја прошири и зоната на 

стабилност, интеграции и мултилатерални ангажмани во нашето 

опкружување, што додаде стратешка длабочина и нови партнери на 

Република Македонија. Формалното приближување кон ЕУ, од друга 

страна, реално придонесе и за поголем стремеж за приближување на 

балканската кон европската политика во социјалната, политичката, 

одбранбената, економската и во надворешно-политичката сфера.  

Долгата серија војни и судири во голема мерка го испразнија 

балканското буре со барут, но демократските тенденции во регионот сè 

уште не се самоодржливи. Присутните наклоности на државите да 

трагаат по „природните граници“, дефинитивно, треба да бидат 

заменети со потрага по европските граници на толеранција и на 

интеграции. Иако фразата што му се припишува на Bismarck дека „тој 

што има контрола врз Република Македонија во своите раце го држи 

клучот на Балканот“ одамна е реликвија во музејот на историјата, во 

Република Македонија. Сѐ уште постојат луѓе што веруваат во 

нејзиниот потенцијал. Традиционалните стратези наместо скицирање на 

новите геополитички шеми редовно ги преценуваат регионалните 

закани, а рутински ги потценуваат сериозните внатрешни 
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контрадикции. Република Македонија како мала и економски слаба 

држава со слаб пристап кон главните комуникациски и енергетски 

коридори во Европа има маргинална релевантност во стратешка смисла.   

Меѓутоа, динамичните промени во значењето на поимот 

политички простор имаат свое влијание врз сите негови димензии. На 

овој план, (не само кај нас) е забележливо отсуството на соодветни 

студии за односот меѓу територијата и политичките активности во 

државите. Анализата на внатрешната геополитика секогаш е 

повеќедимензионален потфат, при што не е доволно да се анализира 

само поставеноста на политичките субјекти и моќта во однос на 

физичката конфигурација, туку потребно е да се направи анализа и на 

демографските, културните и економските аспекти на конкретната 

ситуација. Во тој контекст, нужно е да се прави разлика меѓу т.н. 

постојани фактори (географската позиција на земјата, физичките 

карактеристики на внатрешниот простор, виталните културни 

специфики, како што се јазикот и религијата) и внатрешните и 

надворешните променливи, во кои спаѓаат социополитичката структура 

на општеството, стратешките мотиви на политичките субјекти и, 

евентуално, на етнополитичките коалиции, геоекономските интереси, 

распоредот на ресурсите во државата и сл.  

Иако може да се констатира дека од 2001 година, кога во 

Република Македонија имаше појава на компетитивни стратегии врз 

исти територии, таквите тенденции загубија значителен степен од 

својата автентичност и потенцијал, сепак, неколку елементи од 

внатрешната геополитика на земјата, поради своето значење на среден и 

на долг рок, заслужуваат дополнителни анализи.  

XXI век претставува период кога Република Македонија ги 

поддржува напорите на Меѓународната заедница и дава значителен 

придонес за зачувување на светскиот мир и стабилност, продолжува со 

остварување на надворешната политика во делот на пристапување кон 

меѓународните институции, ги подобрува механизмите за заштита на 

националните интереси и ја подобрува меѓународната позиција во 

регионот и пошироко.  

Во развојот на безбедноста, клучна улога имаат: заканите и 

ризиците за загрозување на државата, општествено-економските и 

политички односи, државното уредување, улогата на човечкиот 

потенцијал и граѓанскиот концепт, објективната потреба за 

организирање самостојна заштита на целата територија и меѓународната 

позиција на земјата, како и реалните можности на државата.   

Безбедносниот систем во секоја држава го сочинуваат 

институции, органи и тела одговорни за воспоставување и одржување 

на сигурност, безбедност, стабилност и рамнотежа во општеството, како 
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и законска рамка и функција која е детерминирана од актуелните 

економско-политички односи. На субјектите во безбедносниот систем 

им се дадени бројни и разновидни овластувања за чување на 

безбедноста во државата, за кои поседуваат и соодветна одговорност. 

Меѓутоа, границите на таквите овластувања мора да бидат јасно 

определени и ставени во една законска рамка. Доколку отсуствува тоа, 

постои опасност некој од субјектите во безбедносниот систем да ги 

злоупотребува, со што се нарушуваат демократските процеси и 

вредности во државата. На тој начин, особено, може да се наруши 

човечкиот интегритет и достоинство на личноста, од аспект на кршење 

на човековите права и слободи на граѓаните, загарантирани со 

највисокиот правен акт во државата и меѓународно ратификуваните 

документи.   

За да не дојде до злоупотреба на законски дадените овластувања, 

работни задачи, обврски и должности, неопходна е потребата од 

воспоставување на ефикасен систем на мерки и активности за соодветна 

контрола и надзор над безбедносниот систем во државата. Таквата 

контрола и надзор задолжително треба да биде во согласност со 

принципите и начелата на демократијата, преку исполнување на јавност 

и отчетност.  

 

3. Очекувани резултати од истражувањето и модел на 
понудено решение 

Концептот на безбедност кој го утврдивме низ научно- 

истражувачкиот проект  дава одговор на неколку прашања: 

 Безбедност кому? - Зависи за кого се однесува таа, т.е. кој е 

нејзиниот корисник/-ци, така што таа може да биде наменета за 

индивидуата (граѓанинот), семејството, општеството, државата, 

меѓународниот систем или за човештвото, воопшто; 

 Безбедност за кои вредности? - Вредностите, за кои често е 

поврзана кованицата „заштита на вредностите“ треба да 

одговорат за видот на безбедноста; 

 Колку безбедност? - Никогаш и никаде не постои апсолутна 

безбедност. Поради постигнување на оптимален степен на 

безбедност секогаш мораме да ги земеме предвид недостатоците 

од ресурси и значењето на предностите од инвестирањето во 

безбедноста наспроти трошоците; 

 На кој начин се спроведува безбедноста? – Се спроведува на 

многу начини. Војската не е соодветно подготвена и не е 

способна да се справи со сите видови закани по стекнатите 

општествени вредности; 
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 За кој временски период е наменета безбедноста? - Мора да се 

прави разлика меѓу краткиот, средниот и долгиот период на 

користење на безбедносната политика; 

 Колку е важна безбедноста како вредност во споредба со 

другите вредности кои граѓаните ги прифаќаат како 

универзални во општеството? - Секоја култура има различни 

системи на вредности зависно од периодот на општественото 

живеење; 

 Што е содржината на безбедносната политика? Содржината 

на безбедносната политика по правило е производ на реалниот 

живот во земјата.  

 Каков карактер треба да има современата безбедносна 

политика? Таа во основа треба да се базира на принципи: 

превенција и хуманизам.  

 Каде е застапена безбедносната политика? Во светот постојат 

стратегии и доктрини со кои се уредува безбедносната политика.  

На клучното прашање за вистински реформи на безбедносниот 

систем (организација) во Република Македонија,  креирање на концепт 

за одржување на безбедноста и продолжување на интеграциските 

процеси одговор се дава за предлогот за прифаќање на моделот за 

единствен концепт за интегрална безбедност. Тоа, всушност, значи да се 

изгради: 

 политички став во државата и државните институции; 

 политичка култура во однос на управување на безбедносниот 

систем (организацја); 

 јакнење на националниот концепт за безбедност, и 

 измени во националното законодавство кое ќе ги акцептира овие 

ставови во Република Македонија. 

 

4. Определување на предметот на истражувањето 

  

Безбедноста е поврзана со прашањето на опстанокот на 

државата. За безбедност зборуваме кога едно прашање или појава се 

изнесени како егзистенцијална закана за претходно дефинирани 

референтни објекти (до сега, најчесто тоа беа државата, територијата, 

населението). Специфичната, најчесто, ултимативна природа на 

безбедносните закани ја оправдува употребата на вонредни мерки за 

излегување на крај со нив. Токму повикувањето на безбедносните 

закани претставува основа за давањето овластување на државните 

органи за законска употреба на сила. 
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Проблемот на националната безбедност треба да се сфати како 

систематичен безбедносен проблем во којшто и индивидуите и 

државите и меѓународниот систем имаат свој дел, и во којшто 

економските и социјалните фактори и факторите од сферата на 

животната средина, подеднакво се значајни како политичките и воените 

фактори. Преку ваквата интегрална перспектива, нивоата и секторите на 

националната безбедност претставуваат многу покорисна платформа за 

согледување на проблемот
12

. 

Клучните прашања во редефинирањето на концептот на 

безбедноста и нејзините политики во случајот на Република Македонија 

се:  

а) што/кој е референтен објект на безбедноста,  

б) чија безбедност е во прашање,  

в) што значи безбедноста и  

г) кои се неопходните услови за нејзино исполнување.  

Овие прашања се протегаат од политичките преку економските 

кон општествените, како и евентуалните воени проблеми на Република 

Македонија. 

Истражувањето дава симплифициран одговор на прашањето кој е 

референтен објект на безбедноста, односно безбедноста на државата, 

бидејќи не се задоволуваат современите димензии на концептот на 

безбедноста. Безбедноста на кој било од референтните објекти не може 

да се воспостави во вакуум или во изолација од другите актери на 

меѓународниот систем. Безбедноста на еден од нив претставува состојба 

- предуслов за безбедноста на другите субјекти13. 

Во годините што доаѓаат заканите за безбедноста на Република 

Македонија нема да доаѓаат од класичните армии, туку од 

организираните криминални групи и од нивната спрега со политичкиот 

и етничкиот екстремизам. Иако во изминатава деценија атрактивноста 

на политичките идеологии е значајно намалена по серијата војни и 

направените меѓународни договори, што ја запреа реализацијата на 

идеите за големи држави на Балканот, во регионот сè уште се присутни 

преостанатите две страни на триаголникот на насилството: значителен 

арсенал оружје, како и неколку илјади луѓе, чијашто единствена 

професија е војувањето. 

Во досегашните анализи на безбедносните показатели во 

Република Македонија многу малку внимание е посветувано на 

економските фактори и тенденции и на нивното влијание и значење за 

                                                 
12

 Л. Георгиева, Творење на мирот, безбедноста и конфликтите по Студената војна 

Виладорф, 2004  Скопје. 
13

 С. Никодиновска-Стефановска, За безбедноста-нови концепти, Годишник на 

Факултетот за безбедност-Скопје, 2009. 
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создавањето позитивна безбедносна околина. Во услови кога 

потенцијалите на македонската економија се исклучително слаби, не е 

возможно значително алиментирање и поддршка на реформите и на 

развојот во секторите на одбраната и на безбедноста, ниту, пак, 

атрактивна финансиска стимулација што ќе гарантира висока  

мотивираност на основниот и на старешинскиот кадар во Армијата и во 

Полицијата, како и на нивните резервни компоненти. 

 

4.1. Теоретско одредување на предметот на 
истражување  

 

Безбедноста низ историјата многу често се дефинираше 

еднострано и тесно. Тој е комплексен феномен и, во суштина, дебатиран 

концепт не само поради неговата недостижна природа и содржина со 

оглед на времето и местото во кое се дискутира за него, туку, исто така, 

поради фактот што дискусијата за безбедноста е неизбежно поврзана со 

други категории: страв (за физички опстанок), отсуство на структурно 

насилство, мир, благосостојба и стабилност. 

Како политичка концепција, безбедноста очигледно е предуслов  

за постоење на живот - индивидуален и социетален и се однесува на 

отсуство од закани и заштита од нив. Сфаќањето на безбедноста како 

вроден интерес на секоја индивидуа и на пошироките човечки 

колективитети - фамилија, општество, нација, држава, меѓународен 

систем, укажува на потребата од проширување на концептот на 

безбедноста кон овие колективитети. Оттука во теоријата се обликуваат 

концепти како национална и меѓународна безбедност и, во поново 

време, индивидуална, социетална и глобална безбедност, што укажува 

на значајно ширење на нови димензии на безбедноста. 

Многу е полесно да се дефинира безбедноста преку нејзино 

непостоење отколку преку нејзино присуство/постоење, односно во 

негативна отколку во позитивна смисла. 

 Walter Lipman смета дека нацијата е безбедна доколку не е во 

опасност да ги жртвува основните вредности ако сака да избегне војна и 

е способна да ги сочува со победа во таква војна.14 Според Arnold 

Wolfers, безбедноста во објективна смисла подразбира отсуство од 

закани по постигнатите вредности, а во субјективна смисла отсуство на 

страв дека тие вредности можат да бидат нападнати.15   

                                                 
14

 Lipman W. vo: Baylis, J., Smith, S. (2005), The Globalization of World Politics, An 

introduction to international relations, (third Edition), Oxford University Press, str. 300. 
15

 Wolfers A. vo: Baylis, J., Smith, S. (2005), The Globalization of World Politics, An 

introduction to international relations, (third Edition), Oxford University Press, str. 300.   
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Како активност, безбедноста е поврзана со заштитната функција 

на државата што подразбира голем број конкретни операции и 

дејства/чинења на различни државни органи и агенции и/или други 

субјекти што учествуваат во реализацијата на оваа заштитна функција.
16

 

Безбедноста како активност е неделив атрибут на државата, што 

подразбира практикување на безбедносни задачи, со цел да се заштитат 

одредени вредности. 

Безбедноста, исто така, е дефинирана како состојба во која е 

осигурен балансиран физички, духовен, ментален и материјален 

опстанок на поединецот и на социеталната заедница спрема другите 

поединци, социеталната заедница и природата. 

Дефинирањето на поимот - безбедност, иако е сложено и 

условено со повеќестран пристап, се наметнува како потребно за да се 

осознаат причините кои го предизвикуваат, односно за да се утврди 

организацискиот облик (систем) низ кој најефикасно се остварува таа 

дејност. Безбедноста, всушност, е иманентен структурен елемент на 

државата која на денешниот степен на културно-цивилизацискиот 

развој бара современ пристап кон нејзиното разрешување и 

организирање. Заостанувањето во економскиот развој, социјалната 

загрозеност, асоцијалните и патолошки однесувања, технолошките и 

други несреќи како и еколошките проблеми, се нови извори на 

негативности и видови на загрозување  на поединците, државите и 

природата. Затоа, безбедноста во најширока смисла, претставува 

состојба на стабилност во државата и природата која е насочена кон 

вршење на превентивни подготовки за заштита и одбрана, пред сѐ, од 

различни извори на загрозување, за да не се предизвика нерамнотежа во 

општеството и природата која би го загрозила физичкиот, 

општествениот и духовниот интегритет на луѓето.
 17 

Почнувајќи од периодот на деколонизацијата (по Втората светска 

војна), регионалното ниво на безбедносни анализи станува сè 

поодмината матрица во меѓународната политика, а по завршувањето на 

Студената војна во 1989 година, овој процес добива уште поголем 

интензитет.  

 Неспорно е дека секој кохерентен пристап кон безбедноста треба 

да почне со повлекување јасна граница меѓу различните нивоа на 

анализа. Правењето разлика меѓу регионалното ниво и нивото на 

основната единица најчесто не е проблематично затоа што единиците 

имаат препознатлив и прилично висок степен на субјективност.  

                                                 
16

 Stajic L. S. (2003), Osnovi bezbednosti, Beograd, Policiska akademija, str. 12-13. 
17

 Марина Митревска, Антон Гризолд и др. Превенција и менаџирање на конфликти-

случај Македонија Бома Графикс-Скопје 2009, стр.29-30. 
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 Во стручната литература по 1989 година, се среќаваат 

многубројни школи и правци на размислување за безбедносниот 

поредок што се појавува по падот на комунизмот. Сепак, во тие рамки, 

во периодот по Студената војна по својата релевантност се издвојуваат 

три теоретски перспективи за меѓународната безбедносна структура . 

Тоа се (нео)реализмот, глобализмот и регионализмот.  

 (Нео)реалистичката перспектива е државно-центрична (state-

centric). Имено, тука, всушност, се дебатира за распределбата на моќта, 

која, според неореализмот, ја имаат само државите како основни 

политички единици во меѓународниот систем. Таа се потпира на 

логиката на рамнотежа на силите и, практично, сите опции се движат во 

прилично тесната рамка дефинирана од двата екстрема: униполарност 

(свет во кој доминира една сила) и мултиполарност (свет во кој постојат 

неколку, повеќе или помалку еднакви центри на моќ) и многу нивни 

комбинации. 

Глобалистичката перспектива на најопшто ниво е разбрана 

како антитеза на (нео)реализмот. Нејзината водечка идеја е поврзана со 

трендовите на детериторијализација во светската политика. Во 

нејзините радикални верзии детериторијализацијата не само што ја 

оспорува, туку дури и ја изместува државата од нејзиното централно 

место во меѓународните односи. Поумерените верзии, сепак, ја 

задржуваат државата како основна единица во меѓународниот систем, 

но притоа им доделуваат значајна улога и на многу недржавни субјекти 

и системи, кои оперираат во рамките на државните граници, но и надвор 

од нив.  

 Значи, главното обележје на глобализацијата е доделување 

автономна улога и влијание на транснационалните ентитети - 

корпорациите, невладините организации од различен вид, како и 

меѓувладините организации и режими (ЕУ, СТО, ММФ и др.). 

Нејзиниот фокус е насочен врз тезата дека територијалниот 

суверенитет, како со години водечки принцип на организираната 

политичка активност, е редефиниран и, во одреден степен, надминат од 

мрежите на поврзаност, кои во себе вклучуваат различни учесници на 

различни нивоа.  

 Според глобалистите, државата е неспорно субјект во овие мре-

жи, но ниту нужно, ниту најчесто ги контролира во целост. Во одредена 

мерка, дури и таа е навлезена во нив, исто како и мрежите што имаат 

навлезено во неа. Инаку, различните верзии на глобализацијата не се 

разликуваат во нивното основно позиционирање во однос на наведените 

процеси, затоа што, безмалку, сите ја дефинираат макроструктурата на 

меѓународниот систем во форма на центар и на периферија, со 

општества (поголеми слоеви или елити во нив) што го контролираат 
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најголемиот дел од капиталот, технологијата, информациите и органи-

зациските и идеолошките ресурси во целиот систем.  

 Регионалната перспектива е пристапот, кој, во овој контекст 

нуди доволно можности за објаснување, како за мотивите за 

формирање, така и за внатрешната динамика на безбедносните појави и 

настани. Примарната теза е дека два предуслова особено придонесуваат 

за начелно форматирање на овој пристап во периодот по Студената 

војна: 

1. Опаѓањето на ривалството на суперсилите на меѓународен 

план, со што беше намален нивниот потенцијал за 

навлегување во другиот дел на светот,  и 

2. Фактот што домашната динамика кај големите сили по 

Студената војна, практично, ги оддалечува од воено ангажи-

рање и стратешка конкуренција во кризните места во светот, 

на тој начин препуштајќи им на државите да ги разрешуваат 

своите военополитички односи и проблеми со помалку 

мешање од страна. 

Инаку, постојат факти што укажуваат дека регионалното ниво на 

безбедност, исто така, било значајно и порано и дека освен во неколкуте 

империјалистички периоди во историјата, кога глобалните сили биле 

крајно доминантни, регионалната динамика претставувала значаен дел 

од глобалната безбедносна констелација. 

  Постојат неколку кредибилитетни причини што ја поддржуваат 

тезата дека регионалното ниво ќе остане важен фокус при 

безбедносните анализи во наредниот период: 

1.  Сѐ додека политичкиот живот е структуриран, првенствено, 

според државите, принципот на територијалност ќе остане 

централен, а тоа е предуслов за наклонетост кон регионалните 

формации. 

2.  Регионалната безбедносна динамика останува силна во многу 

делови на светот и тоа во секторите во кои најголемо влијание 

врз безбедносните односи има токму растојанието (политичкиот, 

воениот и социјалниот). Сѐ додека е така тоа, регионалните 

формации ќе бидат природен и логичен резултат во таквите 

процеси.   

3.  Некои исклучително важни еколошки и економски прашања се 

така структурирани што со текот на времето само ќе ги 

засилуваат постојните регионални безбедносни комплекси (меѓу 

другите, прашањето на водните ресурси и мрежите на нафтоводи 

и на гасоводи). 

 Се разбира, дека за регионализмот извесен проблем 

претставуваат сè посилните тенденции на глобалистите за 
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детериторијализацијата како клуч за разбирање на светската политика и 

безбедност. Сепак, суштинската идеја во регионалната теорија е дека и 

покрај тоа што безбедносната динамика веќе има изразена 

територијална компонента, во тие рамки е возможно позиционирањето 

и тоа без поголеми тешкотии и на т.н. недржавни субјекти. Меѓутоа, 

екстремната глобалистичка идеја дека сите нивоа се диктирани од едно 

глобално ниво, сепак, е некомпатибилна со регионалниот пристап. 

Неспорно е дека некои од новите безбедносни закани се 

детериторијализирани и тоа е најзабележително во економскиот и во 

еколошкиот сектор, меѓутоа, територијалноста и тука го задржува 

статусот на примарен фактор за дефинирање.  

Регионалната перспектива смета дека клучната слабост и на 

неореалистичкиот и на глобалистичкиот пристап кон безбедноста е тоа 

што тие ја пренагласуваат улогата на повисоките нивоа, а ја 

потценуваат улогата на регионалното ниво. Во својата суштина, 

регионализмот содржи елементи и од неореализмот и од глобализмот 

иако, во секој случај, му дава приоритет на пониското ниво на анализи. 

Имајќи предвид дека неореалистичкиот и регионалистичкиот пристап, 

де факто, се втемелени врз принципот на „територијална безбедност“, 

тие, во основа, претставуваат дел од теоријата за регионалните безбед-

носни комплекси. Иако не е методолошки коректно да ја отфрлиме 

важноста на некои од глобалистичките аргументи, сепак, безбедноста е 

област во која логиката на територијалноста е силно присутна. Сето ова, 

се разбира, ја остава отворена можноста за постоење и влијание и на  

одредени нетериторијални релации и категории.  

Една од често употребуваните класификации на државите во 

корелација со безбедноста е и нивната поделба на постмодерни, 

модерни и предмодерни. 

 1. Централната категорија во оваа шема е модерната држава, која 

го претставува класичниот вестфалиски тип. Сè до крајот на Втората 

светска војна, типот на модерни држави е доминантен во светот. Овие 

држави се препознатливи по силната државна контрола над ресурсите 

во општеството и по рестриктивните ставови кон обидите за влијанија 

однадвор. Тие се перцепираат себеси како автономни, независни и само-

доволни ентитети, со дистинктна национална култура и политика. Нив-

ните граници ги обележуваат реалните линии на раздвојување во однос 

на надворешните економски, политички и културни влијанија, а 

нивниот суверенитет, според нив самите, е  апсолутна категорија.  

 2. Постмодерните држави се релативно нова појава и, главно, се  

концентрирани во капиталистичките делови на западната хемисфера. 

Овие држави сѐ уште ги задржуваат битните обележја на модерното, 

како што се границите, суверенитетот и националниот идентитет, 
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меѓутоа, имаат многу поотворен и потолерантен став кон културните, 

економските и политичките интеракции. За нас е особено важен 

нивниот став дека со отворањето на нивните економии и, во помал 

степен, на нивните општества и политика за поширока поврзаност, тие 

стануваат побезбедни и попросперитетни. Токму затоа тие десекурити-

зирале голем дел од традиционалната безбедносна агенда, иако, во исто 

време, во делот фокусиран врз идентитетот и миграциите, додаваат 

неколку нови прашања во истата таа агенда.  

 Постмодерните држави се плурални и демократски и во нив  им 

се отстапува доволно простор на граѓанското општество или на 

стопанските субјекти за да работат и во рамките на државата и надвор 

од нејзините граници. Европската унија е типичен пример за ваквите 

развојни трендови. 

 3. На спротивниот крај на овој спектар се предмодерните држави, 

најчесто лоцирани во Африка и во Централна Азија, дефинирани според 

ниското ниво на општествено-политичка кохезија и слабо развиени 

управувачки структури. Сите тие спаѓаат во категоријата на т.н. слаби 

држави, а во таквите држави прашањето на секуритизацијата лесно се 

придвижува од државните кон поддржавните актери (кланови, племиња, 

структури на организираниот криминал итн.). 

Во актуелната структура на меѓународните односи поимите 

„конвенционална“ и „неконвенционална“ безбедност имаат релативно 

значење. Корените на ваквата појмовна дихотомија се наоѓаат во 

реториката од Студената војна кога, освен употребата на нуклеарното 

оружје, сите други начини на војување беа класификувани како 

конвенционални. Меѓутоа, во границите на современите теории, кога се 

расправа за различните аспекти на безбедноста, видот на оружјето што 

се употребува има второстепено значење, додека методологијата на 

самите закани и одговорот на нив претставуваат примарни објекти на 

интерес. Анализирајќи го овој аспект, особено е важно да се забележи 

разликата меѓу т.н. тврда и мека безбедност (hard и soft security). 

Основните карактеристики на тврдата безбедност се:  

 заканата доаѓа однадвор и има карактер на меѓудржавна закана; 

 одговорот вклучува способност да се одговори со уверлива 

закана или со фактичка употреба на воена сила. 

Основните карактеристики на меката безбедност се: 

 станува збор за внатрешни или прекугранични безбедносни 

закани, кои во типичното сценарио не содржат елементи на 

меѓудржавни спорови; 

 основните средства за одговор не се состојат во употребата на 

сила, туку, пред сѐ, во внатрешниот систем на кризен менаџмент 

во кој е нагласена превентивната функција; 
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 капацитетот да се одговори на меките закани не е географски 

структуриран;  

 од суштинска важност е широчината во примената на 

безбедносните мерки, а не длабочината на територијата 

предвидена за  оружен судир.  

Меките безбедносни закани имаат тенденција со текот на 

времето да се шират во просторот, за што типични примери се 

тероризмот или организираниот криминал. Имено, затоа при 

соочувањето со нив одговорот не е заснован на просторната 

дистрибуција на силата, туку на употребата на превентивни 

инструменти: контрола на движењето на луѓето, регулирање на 

финансиските трансакции, аналитично-истражувачка полициска работа, 

контрола на илегалната трговија со оружје и со дроги, навлегување во 

терористичките мрежи и во криминалните организации и сл. Тоа значи 

дека додека кај тврдата безбедност војниците се примарни актери на 

одбраната, меката безбедност во најголем обем зависи од планерите во 

политиката, односно од цивилната компонента на системот. 

Флексибилноста е најважната димензија кај меката безбедност, а во 

случаите кога се вклучени прекугранични елементи, меѓународната 

соработка и координација на оперативно ниво е круцијална за успех. 

Според својата генеза и внатрешните специфики, особено во 

првите фази по избувнувањето, етничкиот конфликт, речиси, во целост 

претставува мека безбедносна закана. Меѓутоа, во натамошните фази, 

кога предизвикува ерозија на државата и надворешна интервенција и 

менаџирање поради ограничување на неговото евентуално влијание врз 

пошироката регионална безбедност, тој се трансформира во тврда 

безбедносна закана.  

Сосема спротивно на историјата на поголемиот дел од XX век, 

денес доминантни закани во Југоисточна Европа се т.н. гранични 

случаи, односно тие што истовремено во себе вклучуваат елементи и на 

тврдата и на меката безбедност. Типичните примери во овој контекст 

претставуваат етничките конфликти и тоа, според профилот и 

интензитетот слични на искуството што го имаше Република 

Македонија во 2001 година. 

   

4.2. Појмовно - категоријален апарат  
 

Појмовното определување на истражувањето се изведе постапно, 

од причина што предметот на истражување содржи повеќе поими кои 

помогнаа за комплетно операционализирање на проблемот. 

Во тој контекст се пристапи кон дефинирање на следните поими:  
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 Безбедноста е сложена состојба, процес, чувство добиено како 

резултат на отсуство на објективни и во реалноста засновани околности 

кои можат да ги загрозат вредностите кои се предмет на заштита и 

цивилизациска придобивка во определен моментум од општествениот 

развој (човекови слободи и права, достоинство, социјална, економска, 

имотна, здравствена заштита), од една страна, и субјективни 

доживувања на определени настани на конкретен субјект или група, од 

друга страна. Субјективното доживување е релативно и тоа релативно 

се усогласува со објективното ниво на закани и ризици. Во најширока 

смисла под безбедност поразбираме отсуство на опасност. Отсуството 

на опасност (закана, ризик кој е во објективната стварност и може да се 

очекува врз основа на искуство и начин на дејствување дека ќе го 

загрози начинот и организацијата на животот кај луѓето) можеме да го 

сместиме во објективната димензија и конкретниот страв кој е резултат 

кај определена индивидуа или група и може да се набљудува како 

субјективен елемент.  

 Национална безбедност е безбедност на националната 

територија (вклучувајќи го воздушниот простор и територијалните 

води), заштитата на животот на луѓето и нивниот имот, одржување на 

националниот суверенитет и остварување на темелните функции на 

државата.
18

  

 Меѓународна безбедност претставува градење на таков систем 

на меѓународни односи кои би можеле да го одвраќаат потенцијалниот 

агресор од „прибегнување кон сила, односно да му го сторат секое 

прибегнување кон сила неприфатливо и неисплатливо, од една страна, и 

да го поттикнуваат развојот на односите на мирољубива соработка, од 

друга страна“. 

 Индивидуална безбедност покрај физичкиот опстанок, опфаќа 

и други комплексни фактори како што се, на пример, здравјето, 

статусот, богатството, слободата и др. 

 Интегрална безбедност е остварена тогаш кога државата смета 

дека нема опасност од воен напад, од мешање во внатрешните работи со 

субверзивни и намерни дестабилизирачки влијанија од страна, 

политички притисоци и економски пристапи. Ова е дефиниција на ООН 

од 1985 година. 

 Основни делови на интегралната безбедност се следните: 

1. Интегралната безбедност е состојба во која нема реално 

опасности и закани за нивниот мирен и самостоен развој од сите 

видови и облици на загрозување на сите нивоа; 
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 Grizold, A. (1992), Raspotja nacionalne varnosti; Obramboslovne raziskave v Sloveniji, 

Fakultet za druzbene vede, Ljubljana. 
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2. Севкупната дејност на организираните сили насочена кон 

превенција и создавање на сите облици на деструктивно и 

општествено штетно влијание на внатрешните и надворешните 

непријателски сили и санирање, односно отстранување на 

дестабилизирачките влијанија; 

3. Интегралната безбедност претставува систем чии делови имаат 

основна цел - ефикасна заштита на виталните општествени 

вредности; 

4. Поврзаноста меѓу внатрешната и надворешната безбедност е 

особено значајна да се биде на високо ниво, тие меѓу себе се 

надополнуваат и остваруваат влијание врз интегралната 

безбедност; 

 Заедничка безбедност се дефинира од Ulaf Pahme кој ја 

раководел независната комисија за разоружување и безбедносни 

прашања. Ниту една нација не може да ја осигура својата безбедност на 

сметка на друга нација, безбедноста не може да произлегува од 

небезбедноста на другите.   

 Системот за безбедност претставува облик на организирање и 

функционирање во рамките на општеството за спроведување на 

специфични активности и мерки на превентивен и репресивен план, кои 

се преземаат за зачувување на суверенитетот, уставниот поредок, 

основните слободи и права на граѓаните и на сите останати вредности 

од сите облици и видови на загрозување на сите нивоа. 

 Заеднички елементи на системот за национална безбедност 
се следните: 

 безбедносна политика, 

 безбедносна структура, 

 безбедносно самоорганизирање на цивилното општество,  

 учество во меѓународни безбедносни и одбранбени организации. 

Функционирањето на безбедносниот систем во една држава, 

заснована на принципите на демократско владеење, може да биде 

одржан преку демократска контрола и надзор над безбедносниот 

систем, кој во најширока смисла вклучува контрола и надзор над 

вооружените сили, Полицијата и разузнавачките служби.  

 Ризик е претпоставено, очекувано, можно идно дејствување, појава 

или несторување предизвикано од човек, технолошки процес или 

природна појава, кое, под определени услови, причини или поводи, 

може да предизвика некаков облик на загрозување на луѓето, имотот 

или некое друго културно или природно добро
19

.  
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Скопје 2008. 
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Безбедносниот систем во една држава е силен и ефикасен 

доколку Армијата, Полицијата и разузнавачките служби работат 

целосно функционално во рамките на демократскиот систем на цивилна 

контрола и надзор кои обезбедуваат одговорност, отчетност и 

транспарентност. Професионален безбедносен систем е оној кој ги 

разбира правилните односи и одговорноста кон општеството во целина, 

а не само неговите воени, полициски и разузнавачки должности и 

обврски. Па така, општествената одговорност на безбедносните 

институции придонесува јавноста да стекне доверба во нив, а на тој 

начин се воспоставуваат посебни релации на соработка и заемно 

почитување. Притоа, сосема е јасно дека „демократската контрола на 

безбедносниот систем нема да функционира, доколку институциите во 

рамките на безбедносниот систем, сами по себе не се демократски“
20

. 

Контролата и надзорот се реализираат преку употреба на серија 

специфични инструменти наменети за да се обезбеди политичка 

одговорност и транспарентност на безбедносниот систем. Ваквите 

инструменти ги вклучуваат: уставните начела, законските правила и 

институционалните и логистички одредби, како и повеќето општи 

активности насочени кон поттикнување на добри односи меѓу различни 

делови на безбедносниот систем, од една страна, и политичките сили 

(извршна, законодавна и судска власт) и претставниците на граѓанското 

општество (невладини организации, медиуми, политички партии), од 

друга страна.
21

 

 Безбедносна политика ги опфаќа надворешната, одбранбената, 

економската, социјалната, еколошката, здравствената, демографската, 

енергетската, образовната и културната политика. 

 во широка смисла значи одржување и подготвување од изворите 

на нивно загрозување во природата и општеството; 

 во потесна смисла се дефинира како збир на мерки, дејности и 

постапки наменети за дејствување на современ систем на 

национална безбедност. 

 

4.3. Операционално определување на предметот 
 

Преку проектот се идентификуваат ризиците и заканите по 

безбедноста, односно дестабилизирачките фактори кои создаваат 

                                                 
20

 Sector „Democratic Control of Armed and Security Forces“, Information on the 

International Conference: "Implication of the armed and security forces in democratic 

societies" held from March 29 to April 1, 2005 in Cotonou, Benin, преземено од 

http://www.kas-benin.de/mil/index-eng.html [пристапено на 10.02.2012]. 
21

 7th point, Recommendation 1713 (2005), Democratic oversight of the security sector in 

member states, Parliamentary assembly, Council of Europe. 

http://www.kas-benin.de/mil/index-eng.html
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состојби на конфликти. Надворешната политика се однесува на 

политичките цели и активности за односите на Република Македонија 

со државите и со меѓународните органи, организации и заедници, со кои 

се остваруваат интересите на Република Македонија во меѓународните 

односи и се штитат интересите на нејзините државјани и правните лица. 

Главните цели на внатрешната безбедносна политика на Република 

Македонија се: интеграцијата во ЕУ и НАТО (аспект на надворешната 

политика кој ќе биде обработен во трудот): економскиот развој, и 

унапредувањето на меѓуетничките односи. Република Македонија, во 

духот на промоцијата на демократијата и мултиетничноста како 

најголеми придобивки на земјата, ги следи современите тенденции во 

внатрешната безбедносна политика во насока на јакнење на 

превентивните активности за сметка на репресијата. Ова произлегува од 

принципите на демократското општество и измените на Уставот на 

Република Македонија во 2001 година, во согласност со Охридскиот 

рамковен договор. 

Во тој контекст се истражи мислењето за: организацијата, 

надлежностите и функционирањето на институциите кои имаат 

надлежности во безбедноста и глобализациските влијанија и 

геостратегиската положба на земјата, како и безбедносната состојба на 

секој поединец во неа.  

 

5. Временско и просторно одредување на истражувањето 

 

Предметот на истражување e актуелен, тој ги опфаќа 

современите состојби, односно тој е фокусиран на перцепциите на 

граѓаните на почетокот на 2014 година.  

Истражувањето се реализира на подрачјето на Република 

Македонија. Република Македонија е со површина од  25,713 km
2
, со 

вкупно 2.022.547 (податоци од пописот во 2002 година) жители
22

 и 

густина на населението од 78,7 жители/km
2
.  

 

5.1. Дисциплинарно определување на предметот на 
истражувањето 

Истражувањето по содржината има мултидсциплинарен карактер 

и припаѓа на општествените науки. Тоа се фокусираше на 

безбедносните и полициските науки. 

                                                 
22

 Податоците се преземени од официјалната веб-страница на Министерството за 

надворешни работи, достапно на: http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemID=244 

[пристапено на 5.6.2010]. 

http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemID=244
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6. Цели на истражувањето 

6.1.Научна цел 
 

Целите на истражувањето беа во насока на научна дескрипција 

на современите пристапи за одржување на безбедноста и развојот на 

безбедносниот систем на Република Македонија. Анализата на 

резултатите од анализирањето и емпириското истражување дава 

одредени насоки во доменот на теоретската и практичната дејност и 

овозможува давање на релевантни заклучоци и предлози. Исто така, 

целта на истражувањето беше насочена кон добивање на валидни 

резултати и научно верификувани сознанија кои овозможуваат 

имплементација на рационално и прифатливо решение во одржувањето 

на безбедноста и справувањето со ризиците и заканите. Преку 

аргументирано докажување и презентирање на добиените резултати и 

согледување на вкупните состојби се дефинираа системските и 

институционалните решенија, односно започна  новата фаза на 

квалитативен развој на овој сегмент.  

Согледувајќи ја целата комплексност на истражувачкиот проблем, 

задачите на истражувањето се насочени кон следното: 

 Согледувања, кои од основните концепти се прифатливи и 

применливи за развојот на безбедносниот систем на Република 

Македонија и справување со безбедносните ризици и закани; 

 Се утврди нивото на имплементација на современите пристапи 

на безбедноста и кои се ефектите од примената на безбедносниот 

систем на Република Македонија; 

 Се направи анализа на надлежностите и организацијата на 

безбедносниот систем во однос на остварувањето на уставните и 

законските определби и спроведувањето на безбедносните 

политики;  

 Се согледаа гледиштата за функционирањето на безбедносниот 

систем; 

 Идентификација на факторите кои влијаат за извршување или 

неизвршување на вистинска и правилна демократска контрола и 

надзор. 

 

6.2.Практична цел 
 

Практичната цел на оваа тема е повеќекратна, пред сé, поради 

фактот што во научната и стручната литература недостасуваат трудови 

и анализи на овој предмет или доколку ги има ги карактеризира 
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парцијален научен пристап што зборува за октроираност на ефектите во 

практиката.  

Покрај научната цел, ова истражување ги има и следните 

практични цели:  

 Се согледа како современите концепти влијаат во 

одржувањето на безбедноста во нашата држава; 

 Се виде комплексноста и специфичноста на  пристапите и 

нивното влијание и развој на безбедноста во државата; 

 Се истражија основните фактори и нивното влијание врз 

успешното имплементирање на основните концепти во системот на 

национална безбедност; 

 Се виде кои од основните концепти се најпогодни и 

најприменливи во безбедносниот систем на Република Македонија; 

 Се утврдија евентуалните критични области во безбедносниот 

систем на Република Македонија во кои се потребни елементи за 

позитивна промена;  

 Се дојде до предлози и можни решенија за градење ефикасен 

безбедноснен систем во Република Македонија и, секако, креирање на 

соодветна безбедносна политика. 

7. Хипотетичка рамка       

7.1. Генерална хипотеза 
 

Поради тоа што хипотезата е условена од предметот на 

истражување, а, пред сè, од научните цели, општата хипотеза се заснова 

на претпоставката за постоење на одредени факти опфатени со 

предметот на истражување што на хипотезата и дава атрибутивен 

карактер.  

Оттука, врз основа на општиот пристап на проблемот и врз 

основа на веќе поставените цели на истражување ја поставивме 

следната,  

Генерална хипотеза: рационалната претпоставка за целосна 

примена на соодветен безбедносен концепт ќе придонесе за правилно 

креирање на концепт за безбедноста на Република Македонија и 

справување со безбедносните ризици и закани.  

7.2. Посебни хипотези:  

 

 Специфичноста на пристапите придонесува за рационална 

претпоставка за примена на соодветен безбедносен концепт што 

ќе овозможи соодветен одговор на безбедносниот систем; 
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 Примената на соодветни концепти за безбедност е условена од 

безбедносните предизвици со кои се соочува државата, како и од 

определени фактори кои придонесуваат за успешното 

имплементирање на основните концепти во системот на 

националната безбедност, со цел успешно да се справи со 

безбедносните ризици; 

 Да се утврди нивото на имплементација на современите 

пристапи на безбедноста треба да се видат ефектите од 

примената од страна на безбедносниот систем на Република 

Македонија; 

 Постигнувањето, развојот и унапредувањето на безбедносниот 

систем е условено од брзината на реформите во оваа област што 

ќе овозможат креирање на политики и развој на безбедносниот 

систем на Република Македонија; 

 Развојот на безбедносниот систем е условен од креирањето на 

целосно прифатен модел, како и негова примена што треба да 

овозможи успешно имплементирање на позитивната практика во 

оваа област; 

 Безбедносниот систем е условен од добро формулиран концепт 

кој ја наметнува потребата од дефинирање на безбедноста како 

нејзина основа, а концептот за безбедност служи за поставување 

на функционалната зависноста со потребите, интересите и 

вредностите кои владеат во државата во контекст на нејзината 

одржливост, развој и континуирана стабилност; 

 Контролата и надзорот над безбедносниот систем ќе придонесат 

да се препознаат придобивките и предизвиците при нивното 

спроведување. Со тоа ќе се создаде подлога за подобрување и 

создавање на поефикасни и поефективни начини на реализирање 

на ваквите активности.   

 Проширувањето на концептот на безбедноста на Република 

Македонија овозможува вклучување на нови и пошироки 

потенцијални закани по безбедноста, првенствено економскиот 

развој, уништувањето на животната средина, прекршувањето на 

човековите права и миграциските движења. 
 

8. Методи и техники на истражување 

 

Од методолошка гледна точка, значајно при истражувањето и 

разработката на материјата претставува утврдувањето (анализата) на 

состојбата, ефикасноста, оправданоста, транспарентноста, поставеноста, 

меѓусебната координација и соработка на субјектите на безбедноста. 
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Според тоа, методолошката рамка ја детерминираат дескриптивниот и 

структуралниот карактер на истражувањето. Главната определба на 

истражувањето е детерминирање на поставеноста, развојот и 

перспективите на безбедносниот систем на Република Македонија. Во 

согласност со поставената хипотетичка рамка, предметот и целта на 

истражувањето, беа  применети следниве истражувачки постапки:  

Општи методи 
 

Во ова истражување, соодветно на начинот на прибирање на 

извори за анализа како и природата на самиот предмет на истражување, 

беа користени следните општи истражувачки методи: аналитичко-

синтетички, индуктивно-дедуктивен и статистичкиот метод. 

 аналитичко-синтетички метод - како почетна и основна 

логичко-методолошка постапка со цел мисловно теориско и 

практично раздвојување или концентрирање на предметот на 

истражување и неговите составни делови; 

 индуктивно-дедуктивен метод - како најопшт пристап во 

извлекувањето на заклучоците; 

 статистички метод - преку анализа и интерпретација на 

истражувачките резултати, добиени со анкетата како мерен 

инструмент во испитувањето на безбедносните ставови, 

квантитативно да се истражи безбедноста како масовна појава. 

Се направи споредба помеѓу различните форми на анкетирање 

кои се применуваа и во безбедносните истражувања. 

 

Истражувачки постапки  
 

Во  истражувањето на општествените, па оттаму и на 

безбедносните појави како нивен составен дел, постојат бројни дебати 

околу оправданоста на квантитативната постапка, не само поради тоа 

што станува збор за особено сложени појави, туку и поради опасноста 

процесот на квантификацијата да добие карактер на сувопарен 

емпиризам, без согледување на останатите содржини што низ една 

продлабочена теориско-епистемиолошка процена и анализа би ги имале. 

Токму затоа и денес не е ретко да се сретнат укажувањата дека 

познавањето на определена аналитичка алатка, или користењето на 

некој инструмент (софтверско решение, на пример SPSS) не се одговор, 

или пристап кој нуди одговор на поставените прашања, посебно на 

неможноста да се трага по солидни одговори на сложените теориско-

епистемиолошки проблеми на корупцијата. Несомно е дека 

истражувањето на безбедносната политика, ризиците и заканите по 
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безбедноста, а особено не нејзиното истражување преку ставовите на 

граѓаните, не може да ги отвори и да ги одгатне сите загатки, 

недоречени и недовршени дебати за поимот корупција и неговите 

феноменолошки карактеристики, туку истражувањето е само еден 

емпириски пресек на ставовите и можност за зајакнување на 

индикаторската основа во градењето на тврдењата за објаснувањето на  

заканите по безбедноста, а низ сложената аналитичка постапка и на 

натамошното развивање на ставовите за факторите на креирање на 

безбедносната политика. Имајќи предвид дека прашањето за  

истражувањето на безбедноста, на ставовите на граѓаните, временски е 

определено, тоа нема амбиција да ги одговори сите прашања, туку да 

отвори еден поглед, да понуди емпириски материјал, кој низ критичка 

анализа и нивно имплементирање во научниот фонд ќе придонесува во 

зајакнувањето на научно-проверливите тврдења и ставови. Науката по 

дефиниција е антимонополска дејност, таа е пропулзивна за ставовите и 

гледиштата кои ќе ја издржат теориско-емпириската валидизација на 

секој податок и тврдење. Со надеж дека истражувачките резултати се 

скромен придонес во тој општ напор, преку оваа расправа, на научната, 

стручната и другата љубопитна јавност í се нудат  сознанија за поттик 

за плодна научна дебата, но и основа за натамошна надоградба на 

научните и истражувачките пристапи во креирањето на безбедносната 

политика и поставувањето на соодветен безбедносен концепт во 

Република Македонија
23

. 

 Во истражувањето беа применети истражувачките постапки -

набљудување и испитување. Од испитувањето посебно беа користени 

насоченото и структурираното интервју. Структурираното интервју 

беше конструирано како социодемографска анкета. 

 

Техники на истражување 
 

Во истражувањето се користеа непосредните и посредните 

техники на примената на методот на испитувањето. За потребите на 

истражувањето беа изработени:  

а) Писмен прашалник: Мислењето на граѓаните за безбедноста и 

безбедносните закани на  Република Македонија. 

Составен дел на инструментариумот беа: Анкетниот дневник, 

Аналитичката табела за обработка на податоците, Кодексот на шифри и 

Упатството за примена на Основата за разговор и обезбедувањето на 

соговорник. 

                                                 
23

 Мојаноски, Ц. и др. Истражувачки извештај за 2013 -граѓаните на Република 

Македонија за корупцијата, Факултет за безбендост-Скопје, 2013.   
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Писмениот прашалник беше наменет за испитување на ставовите 

на граѓаните.  

Писмениот прашалник чии резултати се презентирани за ова 

истражување се конструира во форма на социодемографска анкета, 

дизајнирана и структурирана во облик на анкетен лист, која вклучува 

демографски карактеристики на испитаниците и определен број 

батерии, прашања преку кои се врши оценување на ризиците и заканите 

по безбедноста или се определува безбедносниот концепт, односно 

безбедносната политика.  

Како техника за собирање на податоци  се користеше писмениот 

анкетен прашалник со прашања од затворен тип. Анкетниот прашалник 

беше доставен во координација со членовите на истражувачкиот тим, 

меѓу нив главниот дел од прашањата, кои се однесуваат за докторската 

дисертација, ги координираше со студенти на Факултетот за безбедност 

до 1.167 испитаници, граѓани на Република Македонија. Целна група на 

анкетирањето беа граѓани од целата територија на Република 

Македонија, на почетокот на 2014 година, а негови делови во трудот се 

користат, се анализираат зависно од областа на поставените прашања и 

нудењето на соодветен концепт на безбедност на Република Македонија 

и справување со ризиците и заканите. 

Истражувањето се спроведе со материјална и техничка помош 

на Факултетот за безбедност – Скопје, во рамките на истражувачкиот 

проект „Мислењето на граѓаните за безбедноста и безбедносните 

закани на  Република Македонија“. Во периодот од 1 до 11.12.2013 

година, на примерок од 100 испитаници беше организирано пилот 

истражување во кое беа тестирани инструментите. Истражувањето 

беше спроведено од 1 до 31.1.2014 година на подрачјето на Република 

Македонија. За обработка на податоците беше изработен кодекс на 

шифри и модел за компјутерска обработка во софтверскиот пакет 

Excel. Беше извршена обработка на податоци и шифрирање и 

внесување во сметачката машина - компјутерот. Во собирањето и 

обработката на податоците беа ангажирани повеќе стручни 

соработници
*
. Обработката и статистичките пресметки на 

истражувањето е извршено во софтверскиот статистички пакет SPSS
*
.  

                                                 
*
 Адријана Милковска, Александар Ѓурчески, Александар Карапетров, Александар Падиков, 

Александра Петковска, Ален Паунов, Ана Петрушевска, Анастас Ефремов, Ангела Дигаловска, 

Ангела Николоска, Бобан Василески, Бурим Сабриу, Валентина Димчевска, Ване Туманов, Васе 

Русуманов, Владо Симјановски, Влатко Ѓорѓиоски, Габриела Диванисова, Горан Стоименов, 

Даниела Ѓорчева, Даниела Тасковска, Ивана Десподовска, Драган Сарафилоски, Драганчо 

Трајкоски, Ѓорѓи Кически, Ѓорѓија Мургоски, Евгенија Јовановска, Елена Велкова, Елена 

Митровска, Емилија Спасева, Емилио Витанов, Жаклина Величковска, Златко Милески, Ивана 

Ѓоргиевска, Ивана Куртевска, Ивана Младеновска, Ивана Наумоска, Ивица Иловски, Ивица 

Нешкоски, Ивона Јошевска, Игор Стојковски, Јелена Ѓорѓиевска, Наталија Јефремова, Коста 
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2.7. Карактеристики на примерокот 

 

Основно при утврдувањето на мострата е да се одбегне 

пристрасноста
*
. Тоа се обезбедуваше преку примената на случајноста 

во изборот. Кога го употребуваме поимот „случајност“, пред сè,, имаме 

предвид дека се работи за грижливо планирана активност, при што во 

статистичката маса на сите единици им се дава подеднаква можност 

да бидат избрани.  

Во истражувањето е користен повеќеетапен примерок. 

Повеќеетапниот примерок е тип на стратификациски примерок. Тој се 

применува кога популацијата е голема, а за истражување немаме многу 

време и пари. Пример, сакаме да го утврдиме мислењето на граѓаните за 

определена акција на Полицијата. По случаен избор избираме неколку 

места, потоа во нив избираме определен број на населени целини, а 

изборот на соговорниците ќе го избереме случајно. 

Во применетите истражувања, кои се преземаат на факултетите, 

помалку се посветува внимание на проблемот на примерокот што е и 

разбирливо кога се знае дека ова истражување, пред сè, има за цел не да 

се утврдуваат законите и законитостите во областа на безбедноста (тие 

се обично резултат на фундаменталните истражувања), туку да ги 

применат во практиката. Меѓутоа, има доста проблеми при 

реализацијата во зависност од средината во која се спроведува (на 

факултетите нови модели на учење, нови наставни поставки итн., во 

органите на управата нови модели на решавање на проблемите) коишто, 

најнапред, треба да бидат проверени (следени и проучувани) на помал 

број испитаници, на ограничен број постапки и ограничени содржини и 

слично, пред да се „прошират“ на сите учесници, наставните содржини, 

варијаблите и постапките на кои се однесува таквото истражување
24

.   

Испитаниците беа избирани на тој начин што, најнапред, во 

секоја општина, градско или селско населено место се формираше јадро. 

Во секое од јадрата се вршеше посета на секое петто домаќинство во 

                                                                                                                              
Сивов, Кристина Крстева, Кристина Лазареска, Лазе Тодоров, Лидија Шереметкоска, Љупчо 

Колевски, Љупчо Петровски, Маја Стаменковска, Панче Манев, Марија Каранфилова, Марија 

Џипунова, Марина Блажеска, Мартина Неделкоска, Мартина Пејчиновска, Александра 

Матовска, Милица Кипровска, Милка Михајлова, Мирела Цветковска, Мирјана Јовановска, 

Митко Стојанов, Наде Пантекоска, Наташа Гајиќ, Николчо Чучурски, Радмила Јовановиќ, Сања 

Трајковска, Саша Туџаровска, Сашка Димитриевска, Соња Милошеска, Софија Toшева, 

Стефани Тодорова, Тeодора Митровска, Ристе Теговски, Теодора Митовска, Трајче Алтанов, 

Филип Јанчевски, Фросина Петкоска., 
*
 Проектот 

*
 Автор доцент д-р Марјан Ѓуровски      

24
 Цане Т. Мојаноски: Методологија на безбедносните науки – аналитички постапки; Книга III, 

Скопје, 2013; стр. 254-264.  
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индивидуалните живеалишта, односно секое 20 домаќинство во 

колективните живеалишта. Доколку на денот на посетата никој не е 

присутен, или одбие соработка, следното живеалиште беше предмет на 

интерес. Упатствата беа така срочени, доколку некој и во тој случај 

одбие, тогаш изборот е на следното петто живеалиште.  

Изборот на испитаниците бил извршен по принципот на близок 

роденден на член на семејството. Применето е структурирано интервју 

(лице во лице). Истражувањето било конципирано, така што да ги 

опфати сите делови на Република Македонија и да се постигне 

приближен број на испитаници од сите делови, од град и село. Имено, 

поради релевантноста на резултатите било водено сметка да бидат 

застапени подеднаков број испитаници од сите региони во Република 

Македонија во согласност со официјалната територијална поделеност. 

Истражувањето било спроведено  во 37 општини во Македонија (Гази 

Баба, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир, Берово, Битола, 

Босилово, Велес, Виница, Гевгелија, Гостивар, Делчево, Демир Хисар, 

Илинден, Кавадарци, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Кривогаштани, 

Крушево, Липково, Маврово и Ростуша, Македонски Брод, Ново Село, 

Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струмица, 

Тетово, Чучер Сандево и Штип). Регионалната структура на 

испитаниците покажува дека таа во основа е постигната во 7 од 8 

плански региони на Република Македонија. Бројот на испитаници е 

нешто помал во Полошкиот плански регион затоа што при 

реализацијата не постоеше можност да се ангажираат доволен број 

соработници, но и поради тоа што дел од соработниците, што 

објективно, значително не ги намали специфичностите на 

територијалната дистрибуција. Регионално гледано дистрибуцијата на 

испитаниците изгледа вака: Следува табеларен приказ на испитаници по 

региони: 
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Преглед бр. 1. Испитаници според планскиот регион. 
Плански регион во Македонија f 

1 Скопски плански регион 197 

2 Пелагониски плански регион 240 

3Североисточен плански регион 90 

4 Полошки плански регион 35 

5 Вардарски плански регион 198 

6 Источен плански регион 173 

7 Југоисточен плански регион 116 

8 Југозападен плански регион 118 

 

Според видот на населбата истражувањето покажа дека 958 

жители или 82% живеат во град, а 209 жители или 18% живеат на село. 

Оваа покриеност овозможува да се добијат релевантни податоци во 

делот на мислењето на загрозеноста на луѓето кои живеат во градска 

или селска средина. 

  

 
Графикон бр. 1.  Испитаници според местото на живеење 

 
 

 

 

Во однос на половата 

припадност во истражувањето е 

обезбедена релативно висока 

присутност на испитаници 647 

мажи, односно 55,4%  и 520 

1 град 
82% 

2 село 
18% 

Испитаници според место на живеење:  

Табела бр. 1. Испитаници според 

местото на живеење: 

  f % 

1 град 958 82,1 

2 село 209 17,9 

Вкупно 1167 100,0 
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жени односно 44,5%. Оттука, теоријата на родовите перспективи и 

еднакви можности на жените и мажите е целосно испочитувана со што 

може да се види дали има разлика во перцепирањето на безбедноста кај 

женскиот и машкиот пол. 
Графикон бр. 2.  Приказ на испитаници според полот. 

 
 

 
 

 

Во анкетирањето се 

опфатени испитаници на 

возраст од 18 до повеќе од 

66- годишна возраст. Од нив 

до 25 години се опфатени 24,8% од испитаниците, од 26 до 35 години се 

опфатени 21,4%, од 36 до 45 години се опфатени 23,1%, од 46 до 55 

години се опфатени 20,3%, од 56 до 65 години се опфатени 6,7% и 

испитаници  на возраст повеќе од 66 години се опфатени 3,8%. Сите 

овие податоци означуваат дека може да се види дали младите и 

постарите лица исто се загрозени, односно нивните ставови за 

функционирање на безбедносниот систем и каде се наоѓаат тие во 

генералната безбедносна политика на земјата. Воедно, може да се дојде 

до заклучок дали постојат разлики во нивните ставови во зависност од 

возраста на која í припаѓаат.   

1 мажи 

2 жени 

Исписпитаници според пол:  

Табела бр. 2 Испитаници според 
полот: 

  f % 

1 мажи 647 55,4 

2 жени 520 44,6 

Вкупно 1167 100,0 
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Графикон бр. 3.  Испитаници според возраста 

 
 

Карактеристиките на примерокот според припадноста на 

националните заедници во земјата покажува определени отстапувања во 

однос на бројот на испитаници од албанската етничка заедница. Тоа е 

резултат на неможноста да се реализира истражувањето во општините 

каде доминира населението од албанската заедница, што имаше за 

последица, намалување на соодносите кај испитаниците. 

Но и процентот на учеството на испитаници од оваа заедница 

дава доволно основа за изведување заклучоци. Суппримерокот од 43 

испитаници спаѓа во групата на добри примероци, но тој е и доволен за 

примена на определни мултиваријантни аналитички постапки. Во оваа 

група е недоволен бројот на испитаници припадници на етничката 

заедница Роми. Останатите групи се во рамките приближно на 

структурата на населението во Република Македонија, на возраст 

повеќе од 18 годинни. 

Процентуалната застапеност на испитаниците според 

образованието изгледа вака: Може да се констатира дека 56% од 

испитаниците се со средно образование, 6% се со основно образование, 

односно 1% се без образование и 3% се испитаници кои имаат опре-

делена квалификација. Од податоците може да се констатира дека 6% од 

испитаниците се со основно образование и се квалификувани. Втората 

значајна група се испитаниците со високо образование. Тие учествуваат 

со 3%, а заедно со магистрите и докторите на науки со 0,4%. Доколку 

кон оваа група се приклучат и оние што имаат завршено вишо 

образование, тие изнесуваат 9% од испитаниците. Ваквата дистрибуција 

е релевантна, односно репрезентативна, односно соодветствува со 

образовната структура на населението во Република Македонија. 

 од 18 - 25 

години 

25% 

од 26 - 35 

години 

21% 
од 36 - 45 

години 

23% 

од 46 - 55 

години 

20% 

од 56 - 65 

години 

7% 

над 66 години 

4% 

Испитаници според возраст:  
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Од оваа дистрибуција може да се констатира дека е обезбедена 

репрезентативност на примерокот според нивото на образование на 

населението. Односно, тој ги следи основните карактеристики на 

образовната структура на возрасното население во Република 

Македонија. 
 

Графикон бр. 4.  Испитаници според работниот статус. 

 
 

Според работниот статус меѓу анкетираните преовладуваат 

испитаниците што се изјасниле како вработено лице и тоа 372 

вработени во приватниот сектор, на второ место по бројноста од 

анкетираните се невработените лица со вкупен број од 231 анкетиран, 

потоа следуваат испитаниците чиј статус е вработен во државна 

администрација чиј број изнесува 229, потоа следуваат студентите кои 

ги има 170, 77 пензионирани лица и 44 домаќин/ка и исто толкав број на 

сопственици на фирми. 

Ако се погледне примерокот според статусот на испитаниците, 

тогаш може да се констатира дека во истражувањето испитаниците 

одговориле дека 229 или 19,6% се вработени во државниот секор, 

најзначајниот дел од нив 372 испитаника или 31,9% се вработени во 

приватниот сектор, потоа следуваат невработените испитаници со 

19,8% или 231 , 170 или 14,6% студенти, 77 или 6,6% пезионери и по 

3,8% се домаќини/ки или сопственици на фирма.   
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Табела бр. 3.  Испитаници според работниот статус. 

  f % 

1 Вработен/а во државен сектор 229 19,6 

2 Вработен/а во приватен сектор 372 31,9 

3 Сопственик/чка на фирма 44 3,8 

4 Невработен/на 231 19,8 

5 Студент/ка 170 14,6 

6 Пензионер/ка 77 6,6 

7 Домаќин/ка 44 3,8 

Вкупно 1167 100,0 

 

Податоците од дистрибуцијата на испитаниците според 

работниот статус укажуваат дека во истражувањето се обезбедени 

претпоставки за проблематизирање на определени аспекти на 

перцепциите од граѓаните набљудувани од аспект на социјаната 

структурираност на испитаниците. 
 

Табела бр. 4.  Испитаници според просечниот  личен доход (плата): 

  f % 

0 нема примања 404 34,6 

1 до 10.000 денари 192 16,5 

2 од 10.001 до 20.000 денари 361 30,9 

3 од 20.001 до 30.000 денари 168 14,4 

4 повеќе од 30.001 денари 42 3,6 

Вкупно 1167 100,0 

 

Структурата на испитаниците според висината на просечниот 

личен доход говори за сликата на личните примања, што е основа  за 

анализирање на дадените податоци кои се однесуваат, пред сè, на 

економската безбедност која е дел од широкиот концепт за безбедност. 

Бројот од 361 испитаник кои примаат просечен личен доход во 

Република Македонија, до 20.000 денари, создава основа да се 

констатира дека се опфатени  категории на граѓани во однос на нивните 

примања, односно обезбедена е соодветна покриеност на населението во 

истражувањето. 

Досегашното излагање укажува дека во стуктурата на проектот 

се постигнати, односно задоволени претпоставките на соодветен опфат 

на испитаниците според половата, возрасната и територијалната 

дистрибуција. Исто така, треба да се напомене дека во примерокот е 

обезбедена репрезентативност и според работната ангажираност и со 

определени информации за социјалната, односно финансиската 

(материјалната) карактеристика на испитуваната популација. Што се 

однесува до репрезентативноста и потребата од соодветно објаснување 
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на начинот на конструирањето на примерокот, од аспект на бројот на 

испитаниците примерокот се групира во големите примероци.  

  

9. Научна и општествена оправданост на истражувањето 

 

Преку механизмите за превенцијата на безбедносните ризици и 

закани се додадоа одредени насоки кои треба да претставуваат идејни 

решенија во креирањето на безбедносната процена на состојбите во 

државата
*
. 

Посебна цел беше пронаоѓањето на врската помеѓу безбедноста и 

системот и нејзиното влијание во креирањето на превентивни мерки за 

спречување на конфликти. Од овде произлегува и врската со европската 

одбранбена и безбедносна политика. Остварувањето на оваа цел 

придонесе за идентификација на безбедносните закани и справување со 

конфликтните ситуации. Со тоа, се наметна порационално 

размислување и раководење со настанатите состојби поради целосно 

минимизирање или во најидеална ситуација, комплетно елиминирање 

на можните последици врз животот и здравјето на граѓаните, нивниот 

имот и државата во целина. 

Од научен аспект истражувањето е мошне значајно за 

унапредување на системот за безбедност. Покрај ова, истражувањето 

доведе до: 

 Согледување на досегашниот развој на структурите и потребата 

за нивно понатамошно усовршување и развој; 

 Понатамошен развој, рационализирање и стандардизирање во 

системот за безбедност; 

 Понатамошен развој на капацитети и способности за 

остварување на безбедносниот концепт; 

Во македонската научна теорија и практика не постојат бројни 

анализи од овој тип. Оттука, добиените сознанија ќе претставуваат 

основа за понатамошни истражувања од оваа област. 

 Резултатите од истражувањето неминовно ќе доведат до 

иницирање на нови истражувања од оваа област, ќе дадат придонес кон 

науката во делот на основите на безбедносните науки и поттик за 

надополнување на безбедносниот концепт на Република Македонија. 

Дел од резултатите од овој Научно-истражувачки проект беа вградени и 

анализирани во две докторски дисертации од кои на тема „Анализа на 

современо теориско концепциските пристапи во креирањето на 

безбедносната политика на Република Македонија“ одбранета на 

                                                 
*
 Проектот 
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Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет 

при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и докторската 

дисертација на тема „Контрола и надзор врз безбедносниот систем на 

Република Македонија - со посебен осврт на МВР“ одбранета на 

Факултетот за безбедност - Скопје при Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола. 



 

 ГЛАВА ВТОРА 

 

БЕЗБЕДНОСТА ПРЕКУ ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ  

 

Едно од прашањата што предизвикува интерес во научната и 

општествената јавност е дефинирањето на поимите безбедност и 

безбедносна наука
*
. Тие два поима се испреплетуваат. Поимот 

безбедност во различните јазични системи се употребува под различни 

термини
1
. Во понатамошната расправа, во форма на хипотези ќе се 

актуелизираат дел од дебатите околу овој поим, не со цел да се изнајдат 

„конечни решенија“, туку да се укаже на сложеноста на појавата и на 

методолошките проблеми и дилеми што произлегуваат од начинот на 

тематизирањето на истите. 

Во современите меѓународни односи, како и во секојдневниот 

живот, поимот безбедност мошне често се употребува иако не е 

единствено дефиниран. Разликите се манифестираат како во 

теоретските пристапи во толкувањето на безбедноста, така и во 

основните поимни определувања. 

Првиот проблем кој се јавува кога се расправа за безбедноста е 

од семантичка природа, но, секако, не е за занемарување. Споредувајќи 

ги ознаките кои се употребуваат за овој поим во некои од светските 

јазици, произлегува дека тие и сè она што со нив се подразбира не се 

секогаш исти. 

Ако ги споредиме текстовите на документите од современите 

меѓународни  договори како што се „Договорот за Европската унија“
2
 и 

„Париската повелба за нова Европа“
3
 (на англиски јазик), можеме да 

констатираме дека изразите „безбеден“ или „безбедност“ се преведуваат 

со двата англиски термина  „secure“ и „safe“, односно „security“ и 

„safety“. 

Во Париската повелба за нова Европа, во делот кој е посветен на 

безбедноста, воената безбедност е означена како „military security“, а 

мерките за јакнење на довербата и безбедноста како „security building 

measures“. Во Договорот за Европската унија, во одредбите за 

                                                 
*
 Автор: проф. д-р Цане Т. Мојаноски 

1
 Англиски - security, словенечеки - varnost, француски - sécurité, германски – sicherheit, 

шпански – seguridad, руски – безопасность, турски – güvenlik, украинкси – бezpeka, шведски – 

säkerhet, бугарски – сигурност , албански – siguri, sigurim, грчки - asfaliaсрпски – 

безбедност, хрватски – sigurnost. 
2 Pariska povelja za novu Evropu, Međunarodna politika, 976/90. 
3 Treaty on the European Union, Europe/documents No 1759/60, 7 February 1992. 
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заедничката надворешна и безбедносна политика, за безбедноста на 

Унијата се употребува изразот „security of  the Union“, а за одржувањето 

на мирот и меѓународната безбедност „to preserve the peace and 

strengthen  international security“. 

Во францускиот јазик се употребуваат изразите „securite“ и 

„surete“ додека германскиот јазик е далеку посиромашен и со зборовите 

„sicher“ и „sicherheit“ ги покрива поимите „сигурен“, „извесен“ и 

„безопасен“.
4
 Во македонскиот јазик се употребуваат поимите 

„безбеден“, „безбедност“ и „сигурност“. Поимот безбеден во Речникот 

на македонскиот јазик се толкува како  „безбеден, сигурен, обезбеден“, 

а поимот безбедност се толкува како „безбедност, сигурност, 

обезбеденост“.
5
 Толкувањето на поимот сигурност како „сигурност, 

безбедност“, всушност, претставува идентификување на поимите 

безбедност и сигурност. 

Изнесените примери за употребата и толкувањето на поимот 

безбедност упатуваат на констатацијата дека во современите 

меѓународни односи поимите безбедност и сигурност имаат исто 

значење како поимот сигурност во своето првобитно значење на 

латинскиот збор ‘securitas’ од кој потекнува и има пошироко значење. 

Имено, под овој поим не се подразбира само отсуство на опасност, туку 

и извесност, самодоверба, па и лекомисленост. 

Неколку погледи за поимот безбедност веројатно ќе нè упатат на 

дилемите кои ги изнесовме погоре. Така, според Радослав Гачиновиќ6, 

етимолошки набљудувано, изразот безбедност потекнува од латинскиот 

збор securutas - atis, што значи безбедност, отсуство на опасност, 

извесност, самодоверба, храброст, заштитеност (securus лат. - сигурен, 

безбеден, храбар, уверен, постојан, цврст, посветен, вистинит итн.). Наз-

начениот терминолошки израз послужил како фундамент во к теоретс-

кото изучување на проблемот на безбедноста. Според него, во англиски-

от јазик се користат два израза: security и safety. Овде посебно се 

нагласува дека терминот security најчесто се користи за да се означи 

„националната безбедност“, што имплицира на остварување и чување на 

државниот и националниот интерес. Со терминот safety, пак, се означу-

ва способност за дејствување, за избегнување на несакани безбедносни 

ситуации или импликации. Оттаму, се извлекува констатација дека 

безбедноста е состојба во која се наоѓаат правните субјекти, т.е. состојба 

на релативно присуство или отсуство на загрозување и/или употреба на 

правните средства и субјекти за кои е одговорна државата7. Така, за 

                                                 
4 Dimitrijeviċ, V., Beleške o pojmu bezbednosti u međunarodnim odnosima, JRMP, 2-   3/72, Beograd. 
5 Речник на македонскиот јазик, Институт за македонски јазик, Скопје 1966. 
6Радослав Гачиновић: Класификација безбедности, НБП, бр.2/2007 стр.3и 4. 
7Милетић, С., Полицијско право, Полицијска академија Београд, 1997; стр.32. 
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Walter Lippmann „нацијата е безбедна во онаа мерка во која таа не е 

доведена во опасност да ги жртвува своите клучни вредности“. Arnold 

Wolfers смета, пак, дека само „во објективна смисла безбедноста се 

мери со отсуство на закани за усвоените вредности, а во субјективна 

смисла отсуство на стравот, значи, дека тие вредности можат да бидат 

загрозени (нападнати)“. Barru Buzan вели дека „во случај на безбедноста 

зборуваме за тежнението кон слободата од заканите. Во контекстот на 

меѓународниот систем безбедноста е способност на државата и 

општеството да ги зачуваат независни својот идентитет и својот функ-

ционален интегритет“. Booth и Wheeler сметаат дека „стабилната без-

бедност, единствено, може да се достигне од народот и групите кои дру-

гите ги лишуваат од неа; ова може да се постигне ако безбедноста ја 

сфатиме како процес на еманципација“8. 

Безбедноста е појава, процес, струкура, состојба и однос, која ја 

проучуваат филозофијата и науката, но таа е и предмет на интерес и на 

другите облици на знаење, како што се религиските, здраворазумските и 

уметничките знаења. Но таа е и состојба, дејност и определени 

општествени творби што на еден или друг начин го исполнуваат 

човечкиот живот или се во функција на решавање на човечките 

потреби
9
. Taa се занимава со барањето на одговор за природата на 

деструкциите, за ризиците и условите за создавање услови и амбиент во 

кои ќе се создава и унапредува човечкиот живот. Нејзин интерес, се 

вредностите: а) дали, колку, од што и зошто се загрозени; б) како да се 

подобри, унапреди или да се елиминира нивната загрозеност и тоа од 

кого, со какви мерки и спрема кого да се преземаат тие
 10

? 

Безбедноста произлегува од потребите на поединецот. Таа           

претставува интерес за да се зачуваат личните и колективните добра, но 

и да се предупредат на можните нарушувања на усвоените општествени 

вредности.   

Едно од прашањата кое предизвикува интерес е како да се мери 

безбедноста, посебно таа на поединецот. Веројатно, еден од одговорите 

е преку сетот на економски индикатори, кои повеќе или помалку ја 

изразуваат неговата општествена положба и можност да го креира и да 

партиципира во начините на создавањето на условите. Втората група на 

индикатори се однесува на општата усогласеност на социјалните и 

материјалните услови изразени како состојба. И во тој контекст општата 

                                                 
8Цитирано според предавањаето на Miroslav Hadžić: Pojam i sadržaj pojma bezbednost; 

www.fpn.bg.ac.rs/pages/p_id3/data [пристапено на: 10.04.2010]. 
9Мирослав Печујлић, Владимир Милић: Методологија друштвених наука, ДБ Графика, Београд 

1995, стр.12-13.  
10Јордан Спасески:Човекот и безбедноста; Годишник на Факултетот за безбедост, 2010, стр.38. 
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претстава или впечатоците што ги има поединецот за тоа каква е 

состојбата и неговата положба.  

Анализата на истражувачките резултати се задржува на 

перцепциите на граѓаните за безбедноста, набљудувани преку 

одговорите на прашањето за нивниот став за чувството за безбедност. 

Имено, на прашањето дали се чувствувате безбедно испитаниците во 

890 случаи или 76,3% се изјасниле позитивно, а само 23,7% имаат 

негативен став.  

Во таа смисла, заслужува внимание дополнителниот сет на 

прашања кој е поставен со цел да се утврди каква е претставата за 

безбедноста набљудувана низ скала на пет ставови, кои на еден или 

друг начин ја изразуваат дистанцата меѓу нив. Имено, во оваа скала на 

испитаникот му се нуди да ја оцени безбедноста поврзана со него како 

индивидуа, домот, областа (регионот) во кој живее и, се разбира, 

државата и нејзиното опкружување. Одговрите се прикажани во 

следната табела: 

 

Табела бр. 5.  Ставови на испитаниците по однос на мерката за 

чувството  на безбедност 

21. Ве молиме, оценете во која 

мерка се чувствувате безбедно 
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  1 2 3 4 5 

1) Вие, кога е во прашање Вашата 

физичка безбедност 4,37 13,88 7,28 54,67 19,79 

2) Во својата куќа/стан 2,49 9,43 4,20 48,07 35,82 

3) Во областа/местото во кое 

живеете 4,63 10,97 8,48 53,64 22,28 

4) Во државата во која живеете 8,65 23,22 16,02 43,02 9,08 

5) Во регионалното опкружување 

на Република Македонија 7,20 24,34 22,54 37,70 8,23 

 

Од понудената батерија на прашања може да се констатира дека 

чувството на безбедност е мерено на Ликертова скала со пет степени. 

Може да се утврди дека испитаниците од 2,49% од одговорите 

одговориле дека  не се чувствуваат мошне безбедно во сопствениот 

стан, односно куќа, а највисока фреквенција од 8,65% имаат одговори 

испитаниците кои не се чувствуваат мошне безбедно во државата во 

која живеат, потоа од 7,20% се испитаници кои оценуваат дека не е 

безбедно опкружувањето на нашата земја, а од околу 4% се 

испитаниците кои сметаат дека  не се чувствуваат мошне безбедно во 



40 

регионот во кој живеат, односно дека не се чувствуваат мошне безбедно 

само кога им е доведена во прашање физичката безбедност. 

Ако ги групираме одговорите, така што одговорите одговорени 

со мошне и главно небезбедно, како и одговорите не знам, немам став 

како одговори кои имаат став дека не се чувствуваат безбедно, тогаш 

дистрибуцијата на одговорите е следна: 54,07% не се чувствуваат 

безбедно во регионалното опкружување на Република Македонија, 

25,54% кога е доведена во прашање нивната физичка безбедност, 

24,08% од областа (подрачјето) во кое живее испитаникот и 6,11% од 

испитаниците оцениле дека најнебезбедно им е во сопствената куќа или 

во станот во кој живеат. 

Овде треба да се има предвид дека на ваквата дистрибуција 

влијаат одговорите што ги дале испитаниците од типот „не знам, немам 

став“. Имено, 22,54% од нив немаат став дали регионалното 

опкружување на Република Македонија влијае на нивнот став за 

безбедноста. Втората групна на одговори од овој тип, не знам, односно 

немам став со 16,02% се однесува на прашањето за државата во која 

живее, со 8,48% од областа, односно местото каде живее, со 7,28% со 

ситуацијата на загрозеност на физичката безбедност и на крајот 

неопределен став од 4,20% од испитаниците имаат за безбедноста на 

сопствениот стан, односно куќата во која  живеат.  

Дали ваквото тврдење можеме да го прифатиме како што е 

даденo и дали образложението е доволно? Веројатно, не. Затоа, во 

продолжение предмет на натамошна анализа е батеријата на прашања 

поврзани со општата претстава за безбедноста на испитаниците. 

Тематизирањето на оваа група прашања е во функција да се индицираат 

некои од прашањата поврзани со општествените односи, посебно со 

општите претстави за тоа каков е безбедносниот амбиент и можноста за 

напредок на поединецот во заедницата. Ваквите претстави можат само 

да индицираат определени состојби, тие не се одговор за вистинските 

состојби. Нас не интересираат ставовите поврзани со (1) животот во 

опкружувањето, (2) функционирањето на државните органи, (3) 

способноста од самозаштита, (4) начинот на живеењето и односот кон 

утврдените норми, правила и стандарди, (5) остварувањето на 

соживотот во државата, (6) вработеноста и економската стабилност, (7) 

односот кон правниот поредок,  (8) остварувањето на приходот, и (9) 

други индикатори кои не се наброени во претходниот сет прашања. На 

прашањето: Доколку се чувствувате безбедно, што најмногу 

придонесува да се чувствувате така? - одговорите се дадени во следната 

табела: 
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Табела бр. 6.  Доколку се чувствувате безбедно, што најмногу придонесува да 

се чувствувате така? Crosstab 

 pr13 10. Доколку се чувствувате безбедно, што најмногу 

придонесува да се чувствувате така? 
Вкуп

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В
о

зр
аст (3

 гр
у
п

и
) 

д
о
 3

0
 

го
д

и
н

и
 

Count 153 30 64 116 7 12 6 3 1 392 
 within 
pr13 10.  

40,4 26,3 45,7 36,8 46,7 36,4 27,3 16,7 33,3 37,7 

о
д

 3
1
 - 

5
0
 

го
д

и
н

и
 

Count 156 51 52 143 6 18 11 10 1 448 
 within 
pr13 10.  

41,2 44,7 37,1 45,4 40,0 54,5 50,0 55,6 33,3 43,1 

н
ад

 5
1

 

го
д

и
н

и
 

Count 70 33 24 56 2 3 5 5 1 199 
 within 

pr13 10.  
18,5 28,9 17,1 17,8 13,3 9,1 22,7 27,8 33,3 19,2 

Вкупно 
Count 379 114 140 315 15 33 22 18 3 1039 
 within 

pr13 10 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Легенда: 1. живеам во добро опкружување; 2. државните органи добро ја работат својата работа; 3. 

затоа што сум способен/на да се заштитам себеси; 4. затоа што живеам нормално и го почитувам 

редот и законот; 5. затоа што имаме одличен соживотот во државата; 6. имам работа и сум 

економски стабилен/на; 7. почитувањето на Уставот и законите; 8. редовно примање на личен 

доход (плата); 9. нешто друго 

  

Од податоците може да утврдиме дека младите до 30 години во 

значителен процент од 46,7% тврдат дека соживотот во државата е тој 

што придонесува за нивното чувство на безбедност, потоа увереноста 

дека можат да се самозаштитат е со 45,7%, 40,4% се чувствуваат 

безбедно затоа што живеат во добро опкружување и 38,8% поради тоа 

што покажуваат степен на адаптираност кон нормите и редот и речиси 

со ист процент 38,6% од испитаниците имаат чувство на безбедност 

поради тоа што имаат економска стабилност.  

Интересни се дистрибуциите на оваа батерија на прашања кај 

испитаниците кои се во возрасната група од 31 до 50 години или, би 

можеле да ја наречеме средновечната група. За чувството на безбедност, 

според оваа група, најфреквентно влијае редовото примање плата. 

Имено, тие 55,6% од случаите сметаат дека тој фактор најмногу влијае 

за чувството на безбедност. Потоа со 54,5% следат испитаниците кои 

сметаат дека се безбедни затоа што имаат работа и економски се 

обезбедени и со 50,00% се испитаниците кои сметаат дека имаат 

чувство на безбедност затоа што го почитуваат правниот поредок во 

земјата.  

И возрасната група испитаници доминантно смета дека за 

чувството на безбедност најмногу влијаат некои други фактори. Имено, 

33,3% од испитаниците одговориле дека нешто друго придонесува за да 

се чувствуваат безбедно тие. На второ место со 28,9% се оцените дека 

тоа е резултанта на добрата работа на државните органи, а на трето 
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место според значењето со 27, 8% од одговорите се поради редовното 

примање плата. 

Во продолжение ќе погледнеме каков е односот меѓу чувството 

за безбедност, работниот статус на испитаникот и висината на 

примањата. 
 

Табела бр. 7. Коефициенти на корелација меѓу придонесот за чувството на 

безбедност, работниот статус и висната на примањата на испитаниците.  

 pr13 10.  pr9 7.  pr11 8.  

S
p

earm
an

's rh
o
 

pr13 10. Доколку се 

чувствувате безбедно, што 

најмногу придонесува да се 

чувствувате така? 

Correlation Coefficient 1,000 (,114)** ,125** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 
1039 1039 1039 

pr9 7. Работен статус 

Correlation Coefficient (,114)** 1,000 (,612)** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 1039 1167 1167 

pr11 8. Просечен личен 

доход (плата): 

Correlation Coefficient ,125** (,612)** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 1039 1167 1167 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Легенда: pr13 10. Доколку се чувствувате безбедно, што најмногу придонесува да се чувствувате 

така?; pr9 7. Работен статус; pr11 8. Просечен личен доход (плата): 

 

Од понудената дистрибуција можеме да заклучиме дека висок 

степен на праволиниски интензитет на врската со коефицент ρо=0,612, 

постои меѓу работниот статус на испитаникот и просечната плата. 

Нешто понизок е коефициентот на корелација меѓу чувствувањето 

безбедно и работниот статус со коефициент ρо=0,114 и просечната 

плата ρо= 0,125. 

Податоците упатуваат дека испитаниците во однос на ставот „се 

чувствува безбедно“, работниот статус и нивото на примањата побитно 

не влијае на таквиот однос, односно тоа е последица од влијанието на 

други фактори, или на сет на фактори.  

Натамошната анализа ќе ја продолжиме со поставување на 

прашање: Дали структурата на ваквите одговори е определена од 

возраста? Дали можеме да очекуваме разликите кои се јавуваат да се 

резултанта на возрасните специфики на испитаните? Затоа, за 

натамошна анализа дистрибуцијата на возраста на испитаниците се 

групира во три групи: (1) испитаници од 18 до 30 години, кои во 

натамошната анализа се дефинираат со синтагмата „млади“, потоа 

втората група на возраст од 31 до 50 години како „средовечни“ и 

испитаници над 51-годишна возраст дефинирани како „возрасни“. Во 

табелата што следи прикажани се коефициентите на линеарна 

корелација (Спирманов коефициент на корелација - ро). 
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Табела бр. 8 Коефициенти на корелација меѓу придонесот за чувството 

на безбедност, работниот статус и висината на примањата на 

испитаниците, според возраста на испитаниците. 

 

Млади 
Сред 

овечни 
Возрасни 

  p
r1

3
 1

0
.  

p
r9

 7
.  

p
r1

1
 8

.  

p
r1

3
 1

0
.  

p
r9

 7
.  

p
r1

1
 8

.  

p
r1

3
 1

0
. 

p
r9

 7
.  

p
r1

1
 8

.  

S
p

earm
an

's rh
o
 

p
r1

3
 1

0
. Д

о
к
о

л
к
у

 

се Ч
у

в
ств

у
в
ате 

б
езб

ед
н

о
, ш

то
 

н
ајм

н
о

гу
 

п
р

и
д

о
н

есу
в
а 

так
а д

а се 

ч
у

в
ств

у
в
ате?

 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

1,00 -,066 ,126* 1,000 
(,108)

* 
,094* 1,00 -,109 ,131 

Sig. (2-

tailed) 
  ,191 ,012   ,023 ,046   ,127 ,066 

N 392 392 392 448 448 448 199 199 199 

p
r9

 7
. Р

аб
о

тен
 

стату
с 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

-,066 1,000 (,683)** (,108)* 1,000 
(,592

)** 
-,109 1,00 

(,404
)** 

Sig. (2-

tailed) 
,191   ,000 ,023   ,000 ,127   ,000 

N 392 438 438 448 509 509 199 220 220 

p
r1

1
 8

. 

П
р

о
сеч

ен
 л

и
ч

ен
 

д
о

х
о

д
 (п

л
ата): 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

,126* (,683)** 1,000 ,094* 
(,592)

** 
1,00 ,131 

(,404

)** 
1,00 

Sig. (2-

tailed) 
,012 ,000   ,046 ,000   ,066 ,000   

N 392 438 438 448 509 509 199 220 220 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Легенда: pr13 10. Доколку се чувствувате безбедно, што најмногу придонесува да се 

чувствувате така?; pr9 7. Работен статус; pr11 8. Просечен личен доход (плата): 

 

Најелементарната анализа може да укаже дека кај возрасните 

групи постојат определени нијанси во однос на интензитетот на врската 

меѓу возрасното, младото и возрасното население. И кај двете групи 

забележан е обратнопропорционален однос на овие две варијабли, со 

тоа што кај возрасното население тој коефициент е нешто повисок. 

Одговорот треба да се бара во тоа што младите во основа  се студенти, 

односно ученици и невработени. Од нив 170 се вработени по разни 

основи. Но, за одбележување е што во оваа група 8 испитаници 

одговориле дека се сопственици на фирма. И кај највозрасната група 

еден дел од 119 испитаници имаат статус на пензионери, домаќинки и 

невработени, а 101 од нив се лица со статус на вработени, од кои 7 се 

сопственици на сопствени фирми.    
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Табела бр. 9 Според Ваше мислење кој од следните облици влијае врз 

чувството на загрозеност, што е главната причина поради која се 

чувствувате така? (заокружи еден одговор) според  возраст (3 групи). 

  

Возраст (3 групи) 

Вкупно 

До 30 

години 

Од 31 до 

50 

години 

Повеќе 

од 51 

година 

1. Пораст на 

уличниот 

криминал и 

насилство 

Count 91 90 38 219 

% within pr19 13.  
41,6% 41,1% 17,4% 100,0% 

2. Однесување на 

екстремистички 

групи 

Count 17 23 12 52 

% within pr19 13.  
32,7% 44,2% 23,1% 100,0% 

3. Лоша 

економска 

состојба и 

сиромаштија 

Count 135 181 79 395 

% within pr19 13.  
34,2% 45,8% 20,0% 100,0% 

4. Проблеми со 

наркоманија 

Count 22 26 13 61 

% within pr19 13.  36,1% 42,6% 21,3% 100,0% 

5. Лоша работа на 

државните органи 

Count 42 39 25 106 

% within pr19 13.  39,6% 36,8% 23,6% 100,0% 

6. Меѓуетничките 

односи 

Count 69 60 13 142 

% within pr19 13.  48,6% 42,3% 9,2% 100,0% 

7. Нарушени 

меѓупартиски 

односи 

Count 18 20 14 52 

% within pr19 13.  34,6% 38,5% 26,9% 100,0% 

8. Нестабилноста 

на политичкиот 

систем 

Count 22 31 9 62 

% within pr19 13.  35,5% 50,0% 14,5% 100,0% 

9. Зависноста на 

судството 

Count 4 12 8 24 

% within pr19 13.  16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

Вкупно Count 420 482 211 1113 

% within pr19 13.  37,7% 43,3% 19,0% 100,0% 

 

Оваа дистрибуција упатува на тоа дека претставата за 

безбедност, најчесто е поврзана со личното чувство на сигурност.  

Но, дали може да се утврдува каков е степенот на поврзаноста 

меѓу одговорите на испитаниците поврзани со возраста и која е главната 

причина за таквото чувство. И ако се направи и најелементарна анализа 

ќе се уочи дека кај возрасните групи тие перцепции се следните: 
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Преглед бр. 2. Ранг на одговорите за тоа -кој од следните облици влијае 

врз чувството на загрозеност, што е главната причина поради која се 

чувствувате така, според  возраста на испитаниците. 

Р Од 18 до30 

години 

Од 31 до 50   

години 

Повеќе од  51 

година Вкупно 

 

1 

3- лошата 

економска 

состојба и 

сиромаштијата 

3 - лошата 

економска 

состојба и 

сиромаштијата 

3 - лошата 

економска состојба 

и сиромаштијата 

3 - лошата 

економска 

состојба и 

сиромаштијата 

 

2 

 

1 - пораст на 

уличниот 

криминал и 

насилство 

1 - пораст на 

уличниот 

криминал и 

насилство 

1- пораст на 

уличниот криминал 

и насилство 

1 - пораст на 

уличниот 

криминал и 

насилство 

 

3 
6 - меѓуетничките 

односи 

6 меѓуетничките 

односи 

5 - лоша работа на 

државните органи 

6 -меѓуетничките 

односи 

 

4 
5 - лоша работа на 

државните органи 

5 - лоша работа 

на државните 

органи 

7 - нарушени 

меѓупартиски 

односи 

5 - лоша работа 

на државните 

органи 

 

5 
4 - проблеми со 

наркоманија 

8 -нестабилноста 

на политичкиот 

систем 

4 - проблеми со 

наркоманија 

8 - нестабилноста 

на политичкиот 

систем 

 

6 

8 - нестабилноста 

на политичкиот 

систем 

4 - проблеми со 

наркоманија 

6- меѓуетничките 

односи 

4 - проблеми со 

наркоманија 

 

7 

7 - нарушени 

меѓупартиски 

односи 

2 -однесување на 

екстремистички 

групи 

2 - однесување на 

екстремистички 

групи 

2 - однесување на 

екстремистички 

групи 

 

8 

2- однесување на 

екстремистички 

групи 

7 - нарушени 

меѓупартиски 

односи 

8- нестабилноста на 

политичкиот систем 

7 - нарушени 

меѓупартиски 

односи 

 

9 
9 - зависноста на 

судството 

9 - зависноста на 

судството 

9 - зависноста на 

судството 

9 - зависноста на 

судството 

 

Имено, кај сите три возрасни групи на првите две места се 

рангирани лошата економска состојба и сиромаштијата и порастот на 

уличниот криминал, а на трето место настануваат диференцијации. 

Така, според возрасните групи млади и средовечни, на трето место се 

меѓуетничките односи, а кај возрасните испитаници на трето место е 

лошата работа на државните органи. На четвртото место според рангот 

кај возрасните групи до 50 години е ставот за „лошата работа на 

државните органи“, а кај оние испитаници кои се постари од 51 година, 

тоа се нарушените меѓупартиски односи. И на петтото место 

диференцијациите се следни: за испитаниците до 30 години и за оние  

со повеќе од 51 година се проблемите со наркоманијата, а за оние на 

возраст меѓу 30 и 50 години  се „нестабилноста на политичкиот систем“. 
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Но, каков е интензитетот на таа врска. Одговорот на тоа прашање се 

бара со помош на χ
2
 тестот.  

 
 Табела бр. 10.  Коефциенти на корелација  

Chi-Square Tests 

 Value df Asym. Sg. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

27,795a 16 ,033 

Likelihod 

Ratio 

29,195 6 ,023 

Linear-by-

Liear 

Association 

,015 1 ,901 

N o Valid 

Cases 

1113   

a. 1 cells (3,7%) have expected count less than 5. 

The mnimum expected count is 4,55. 
 

Symmetric Measures 

 Value Approx. 

Sig. 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi ,158 ,033 

Cramer's V ,112 ,033 

Contingenc

y 

Coefficient 

,156 ,033 

N of Valid Cases 1113  
 

 

Пресметката покажува дека Пирсоновиот χ
2
 изнесува 27,795. 

Неговата теоретска вредност (погледната во теоретската дистрибуција) 

за 0,05 степени на слобода изнесува 26,296, при што може да се 

констатира дека меѓу овие две варијабли постои разлика во перцепциите 

за придонесот на определени фактори и возрасните групи. Таквата 

оцена може да се констатира и од p-вредноста (Sig.=0,033). 

Истo така, треба да се констатира дека и Крамеровиот 

коефицеинт V изнесува 0,112, а коефициентот на асоцијација Phi=0,158 

ѝ покажува дека се сигнификантни на ниво (Sig.) 0,033. Резултатот 

упатува на тоа дека интензитетот на врската набљудуван преку 

коефициентот V покажува определен среден интензитет на врска. 

Односно, силата на врската е присутна, но не е многу значајна. 

Кога зборуваме за безбедноста на национален или на глобален 

план, треба да се знае дека таа својот современ концепт и основни кон-

тури ги доби по паѓањето на Берлинскиот ѕид, односно после Студената 

војна. Терористичките напади од 11 септември 2001 година, означуваат 

нова ера во студиите и практиката на безбедноста. Глобализацијата и 

процесите што доведоа до промена во структурата на светската моќ и 

сила условија појавите што ја загрозуваат безбедноста да се согледуваат 

како предизвици, ризици и закани. Рангирањето на тие поими и појави 

зависи од степенот на нивното влијание на загрозувањето на безбеднос-

та, па затоа тие претставуваат латентни, потенцијални или фактори на 

непосредно загрозување. Всушност, станува збор за сложен комплекс на 

индикатори чие комбинирање може да понуди основи за емпириските 

претстави, но и основа за идентификација на таквите процеси. Во таа 

смисла од граѓаните побаравме да го определат степенот на 
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согласувањето и несогласувањето со определени констатации поврзани 

со положбата на Македонците и другите заедници, поврзана со нивната 

безбедност и безбедноста на другите етнички заедници. 

 
Табела бр. 11. Оцени на граѓаните за безбедноста на Македонците и 

другите етнички заедници   

26. Во која мерка се согласувате 

со следните тврдења? 
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СПОРЕД МЕНЕ:  

  % % % % % ∑ 

1) Безбедноста на етничките 

заедници во Република Македонија е 

загрозена 19,11 35,22 18,34 20,05 7,28 100,00 

2) Безбедноста на Македонците во 

Македонија е загрозена 5,23 23,22 17,05 38,30 16,20 100,00 

3) Мнозинската заедница 

(Македонците) ја загрозува 

безбедноста на другите етнички 

заедници 34,10 35,22 20,57 7,88 2,23 100,00 

4) Етничките заедници ја загрозуваат 

безбедноста на мнозинската 

заедница (на Македонците) 4,54 17,91 22,19 36,68 18,68 100,00 

5) Безбедноста на Македонците 

надвор од Македонија е загрозена 10,11 20,91 35,90 22,54 10,54 100,00 

 

Понуденaта дистрибуција упатува на оцените на граѓаните за 

ставот дека „безбедноста на етничките заедници во Република 

Македонија е загрозена“, во целина е поддржана. Имено, 72,66% од 

испитаниците имаат негативен став (воопшто не се согласуваат, не се 

согласуваат и не можат да оценат), а додека потврден став (се 

согласувам и потполно се согласувам) одговориле нешто повеќе од една 

четвртина од испитаниците, односно 27,34%. Во однос на оцената за тоа 

дека „безбедноста на Македонците во Република Македонија е 

загрозена“, позитивен став имаат 50,54% од испитаниците, а 45,50% го 

одрекле таквото тврдење. И во однос на ставот за можноста 

„мнозинската заедница (Македонците) ја загрозува безбедноста на 

другите етнички заедници“, 89,89% од испитаниците изразиле 

негативен став, а само 10,11% имаат позитивен став. Слични 

диференцијации има и по однос на тврдењето дека „етничките заедници 

ја загрозуваат безбедноста на мнозинската заедница (на Македонците), 

44,64% имаат негативен став, додека, пак, 55,36% имаат позитивен став. 

И во однос на ставот дека „безбедноста на Македонците надвор од 
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Република Македонија е загрозена“, негативен став имаат 66,92% од 

испитаниците, а, речиси, една третина или 33,08% се согласуваат со 

таквото тврдење. 

 
Табела бр. 12.  Оцени на граѓаните за безбедноста на Македонците и 

другите етнички заедници.   

26. Во која мерка се согласувате со следните 

тврдења?  

Македонци % Други % 

не да не да 

1) Безбедноста на етничките заедници во Република 

Македонија е загрозена 73,87 26,13 63,08 36,92 

2) Безбедноста на Македонците во Република 

Македонија е загрозена 43,01 56,99 65,38 34,62 

3) Мнозинската заедница (Македонците) ја 

загрозува безбедноста на другите етнички заедници 89,78 10,22 90,77 9,23 

4) Етничките заедници ја загрозуваат безбедноста 

на мнозинската заедница (на Македонците) 40,98 59,02 73,85 26,15 

5) Безбедноста на Македонците надвор од 

Република Македонија е загрозена 65,86 34,14 75,38 24,62 

 

Ако ги погледнеме дистрибуциите набљудувани од аспект на 

припаѓањето кон мнозинската заедница Македонците и припадниците 

на другите заедници оцените се претставени во претходната табела. Од 

неа може да се констатира дека постојат определени разлики во тие 

оцени, така позитивен став од 36,92% имаат испитаниците од другите 

заедници во однос на оцената дека „безбедноста на етничките заедници 

во Република Македонија е загрозена“, во однос на позитивната оцена 

на Македонците кон таа оцена која изнесува 16,13%. И во однос на 

оцената „безбедноста на Македонците во Република Македонија е 

загрозена“, таа е повисока, речиси, за еден и пол пат кај Македонците и 

изнесува 56,99%, во однос на оцените на испитаниците од другите 

етнички заедници, која изнесува 34,62%. Заслужуваат внимание и 

оцените на испитаниците според националната припадност. 

Најелементарно може да се констатира дека испитаниците од 

македонската националност во 59,02% сметаат дека „етничките 

заедници ја загрозуваат безбедноста на мнозинската заедница (на 

Македонците)“, а таков позитивен став од 26,15% имаат испитаниците 

кои се изјасниле дека припаѓаат на друга заедница.   

Од досегашното излагање можеме да констатираме дека 

присутни се дистанците во одговорите меѓу испитаниците кои 

припаѓаат на различни национални групи во земјата, тие се разликуваат 

во оцените по определени ставови во врска со безбедноста во земјата.  

Безбедноста, како политичка концепција, очигледно е предуслов  

за постоење на живот - индивидуален и социетален и се однесува на 

отсуство од закани и заштита од нив. Сфаќањето на безбедноста како 
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вроден интерес на секоја индивидуа и на пошироките човечки 

колективитети - фамилија, општество, нација, држава, меѓународен 

систем, укажува на потребата од проширување на концептот на 

безбедноста кон овие колективитети. Оттука, во теоријата се обликуваат 

концепти како национална и меѓународна безбедност и, во поново 

време, индивидуална, социетална и глобална безбедност, што укажува 

на значајно ширење на нови димензии на безбедноста. 

 
Табела бр. 13.  Оцени на испитаниците во врска со промените во 

концептот за безбедност. 

54. Според Вас, дали се потребни 

промени на концептот за безбедност? 
да не да не 

  f f % % 

1) Преиспитување и ревизија на политиката 

на националната безбедност 
899 268 

77,04 22,96 

2) Функционирање, реформа и употреба на 

Полицијата 
971 196 

83,20 16,80 

3) Функционирање, реформа и употреба на 

Армијата 
839 328 

71,89 28,11 

4) Функционирање, реформа и употреба на 

разузнавачките и безбедносните служби 
852 315 

73,01 26,99 

5) Функционирање, реформа и употреба на 

приватниот безбедносен систем 
818 349 

70,09 29,91 

6) Надзор над буџетот за безбедноста и 

одбраната на Република Македонија 
915 252 

78,41 21,59 

7) Проширување на концептот за 

безбедност  
896 271 

76,78 23,22 

8) Примена на концептот на политичка 

безбедност 
815 352 

69,84 30,16 

9) Примена на концептот на економска 

безбедност 
886 281 

75,92 24,08 

10) Примена на концептот на идентитетска 

безбедност 
808 359 

69,24 30,76 

11) Примена на концептот на еколошка 

безбедност 
837 330 

71,72 28,28 

12) Промени во концептот на воена 

безбедност 
879 288 

75,32 24,68 

13) Примена на концептот на интегрална 

безбедност 
827 340 

70,87 29,13 

 

Понудената дистрибуција упатува на слоевитоста на оцените на 

испитаниците во однос на оцените за промената во концептот на 

безбедноста. Тие во однос на оцената за потребата од „преиспитување и 

ревизија на политиката на националната безбедност“, имаат позитивен 

став 77,04%, нешто повисоки им се позитивните оцени за потребата од 

„реформа, функционирање и употреба на Полицијата“, позитивен став 
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имаат 83,20%, сличен став за Армијата имаат 71,89%, за 

„разузнавачките и безбедносните служби“ 73,01%, за „приватниот 

безбедносен систем“ 70,09%. Може да се констатира дека испитаниците 

и покрај изнесените ставови за чувството за безбедност и придонесот на 

определени организации и служби, сепак, во висок процент имаат став 

дека има потреба од нивно реформирање. Зошто е така тоа? Одговорот, 

веројатно, треба да се набљудува во контекстот на подолго присутните 

општествени процеси на реформа на институциите на политичкиот 

систем, како и на нагласената медиумска афирмација на концептите за 

реформа. Одговорите можат да упатуваат дека оцените се резултанта и 

на желбата и на потребата на граѓаните тие да постануваат институции 

со интегритет и одважност во извршувањето на институционално 

утврдените задачи.  

Во тој контекст можат да се набљудуваат и оцените за тоа дека за 

промените во концептот на безбедноста треба да се зголеми „надзорот 

над буџетот за безбедноста и одбраната“, каде 78,41% од испитаниците 

се согласуваат со таквиот став. Потврдниот одговор на испитаниците 

може да се набљудува и како индикатор за јакнењето на провидноста на 

институциите и за позначајно влијание на граѓаните во креирањето на 

јавните политики. 

Во продолжение аналитичката диоптрија ќе ја задржиме на сетот 

прашања посветени на потребата од промени на концептите на 

безбедноста. Имено, граѓаните и на оваа батерија прашања даваат 

особено високи позитивни оцени. Така, за потребата од проширувањето 

на „концептот за безбедност“ позитивно се изјасниле 76,78% од 

испитаниците, во врска со примената на „концептот на политичка 

безбедност“, позитивен став имаат 69,84% од испитаниците, нешто 

повисок е скорот на испитаници кои позитивно ја оценуваат примената 

„на концептот на економска безбедност“, со 75,92%. И во однос на 

примената на концептот на „идентитетска безбедност“, позитивен став 

имаат 69,24%; за „еколошката безбедност“ 71,72%, за „воената 

безбедност“ 75,32% и за примената на „концептот на интегрална 

безбедност“ позитивен став имаат 70,87% од испитаниците. Вакаквите 

дистрибуции на позитивните ставови на испитаниците се индикатор за 

претставите на граѓаните, кои не се јасни докрај, но очигледна е нивната 

ориентација да поддржат промени, кои можат да се набљудуваат во 

духот на промените кои се наметнуваат како општествена потреба и 

однос на органзираната заедница. Таквиот однос е присутен подолг 

временски период во земјата и е резултат на општите напори и 

ориентации на органзираните субјекти да излезат од долгиот тунел на 

транзицијата и забавениот општествен развој.    
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 На ваквите ставови може да влијае јасно изградениот став дека 

„на меѓународен план, светот се наоѓа во фаза на преиспитување на 

многу состојби поврзани со економската криза, меѓународниот крими-

нал, меѓународното насилство од големи размери, арсеналот на оружје 

за уништување на природата и човештвото, и слично“
11

. Затоа се смета 

дека безбедноста во светот на многу простори и во многу области е 

нарушена. Ниту луѓето индивидуално, ниту државите не се безбедни. 

Но, прашање кое заслужува внимание е и тоа дали може 

сложените безбедносни прашања да се истражуваат преку перцепциите 

на граѓаните? Не само поради фактот што испитаниците, најчесто се 

лица кои немаат јасна претстава за определен број стручни и 

специјалистички прашања, но и на определени концепти, кои во основа 

се теоретски комплексни и за кои, дури во асфалиологијата 

(безбедносната наука) нема согласност околу нив, односно околу 

засновувањето на науката, односно науките за безбедност. 

Kaкo и во други науки, можноста за научно истражување на 

безбедносните појави првенствено е условена од карактеристиките на 

предметот, од теоретскиот фонд (посебно од неговиот сознаен досег) и 

од јазикот на безбедносните науки. Навистина, можноста за истражува-

ње e условена со целосна методологија на безбедносните науки, потоа, 

од кадрите, од општиот став кон истражувањата, средствата за истражу-

вање и слично. Сепак, истражувањата, посебно методите, примарно 

зависат од останатите конституенти на безбедносните науки. Во методо-

лошката теорија се инсистира на единството на предметот и методот на 

истражувањето. Епистемолошките карактеристики на предметот го 

определуваат методот
12

. Toа значи дека методот на асфалиологијата 

(безбедносната наука) е специфичен во однос на методот на другите на-

уки колку што се специфичните и безбедносните појави како предмет на 

истражување во однос на подрачјето на стварноста што ја истражуваат 

другите науки. Неоспорно е дека карактеристиките на безбедносните 

појави ги имаат истите импликации на методот и, оттука, на можностa 

за нејзино научно истражување
13

. 

Во таа смисла може да се потенцира дека пресеците на ставовите 

и сфаќањата на испитаниците за безбедносните прашања, сепак, го 

изразува пресекот на свеста и оцените за општествените состојби, но и 

                                                 
11Според Јордан Спасески: Човекот и безбедноста, Годишник на Факултетот за безбедност, 

Скопје, 2010, стр. 31. 
12Цане Мојаноски: Дилеми во дефинирањето на методологијата на асфалиологијата; Види: 

Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на Република Македонија; Факултет за 

безбедност; Скопје; 2010; стр. 15-16. 
13Цане Мојаноски: За поимот наука за безбедноста (асфалиологија); Годишник на Факултетот 

за безбедост, 2010, стр.12; и Цане Мојаноски: Методологија на безбедносните науки – основи, 

книга I; Факултет за безбедност, Скопје 2012; стр.186-196. 
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за потребата од нудење на определени начини и за излез од сложените 

општествени и безбедносни состојби. Во таа смисла можеме да оцениме 

дека истражувањето на безбедносните закани низ диоптријата на 

ставовите на граѓаните претставува солидна индикаторска рамка и 

сознанија која со помош на комбинацијата на другите, особено 

квалитативните постапки, пред сѐ, со хипотетичко-дедуктивниот 

пристап можат да понудат или да создадат доволни основи за барање 

одговори на сложените безбедносни прашања и состојби.  

Парадигмите и институционалните модели за безбедност имаат 

историски континуитет. Тие се менувале. Безбедноста нераздвојно е 

поврзувана со државата и со нејзината организација, органи и функција. 

Современите дебати за безбедност се проширени на социјалната и 

политичката сфера. Иако, кога се спомене поимот безбедност, пред сѐ, 

се асоцира на внатрешниот мир и мирниот живот на граѓаните, односно 

како слобода од закани, но упатува и на состојбата на одбрана од 

надворешен непријател и загрозување на суверенитетот. Значи, 

централниот интерес на поимот безбедност е државата, која може да е 

загрозена од внатрешните потреси, економските и општествените 

нарушувања, особено во заедниците што имаат недостаток на чувство 

на загрозеност на идентитетот и социјалната кохезија. Оттаму може да 

се констатира дека „слободата не е ништо ако нема безбедност“ и дека 

„тест за слободата е безбедноста на малцинствата
14

“. 

Но, во дебатите безбедноста се набљудува како дејност во 

општеството и е предмет на интерес на повеќе субјекти, институции и 

органи. Тие се ангажираат за заштита на определени вредности и добра 

и секој од нив применува специфични мерки и методи. Така, некои од 

нив ги подготвуваат и донесуваат правните прописи, ја вршат норматив-

ната дејност од оваа област, други преземаат превентивни мерки, трети 

преземаат репресивни мерки, четврти преземаат образовни мерки, петти 

преземаат заштитни и други мерки итн. 

Безбедносната ситуација е поврзана со констелацијата на 

интересите и средствата што се применливи на дадениот простор и во 

даденoто време и што постојните сили ги користат за решавање на 

општествените и политичките прашања со цел да обезбедат мир и 

благосостојба за непречено дејствување на човекот и неговите 

асоцијации и институции. 

Во таа смисла од испитаниците беше побарано да оценат дали 

некои од понудените ситуации, преку кои мoжат да се индицираат 

клучните сектори каде можат да настанат проблемите поврзани со 

                                                 
14Лорд Актон: Историја на слободата, Слово, Скопје, 2001, стр.70. 
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ризиците за безбедноста. Структурата на таквите оцени е дадена во 

продолжение. 

 
Табела бр. 14.  Оцени на испитаниците за тоа која од следните ситуации 

може да ја загрози безбедноста на Македонија. 

27. Оценете дали некои од 

следните ситуации може 

одвнатре да ја загрозат 

безбедноста на Република 

Македонија? 
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СПОРЕД МЕНЕ:  
  1 2 3 4 5 

 1) Отцепување на Западна 

Македонија 3,34 6,94 13,11 40,87 35,73 100,00 

2) Пораст на политичките 

напнатости во национално мешаните 

средини 3,03 10,05 25,04 8,45 53,43 100,00 

3) Социјалните потреси и штрајкови 2,31 9,34 18,25 41,13 28,96 100,00 

4) Финансиска презадолженост на 

Република Македонија 3,68 9,08 19,54 40,96 26,74 100,00 

5) Насилно симнување на 

демократската власт 1,71 6,51 12,51 40,53 38,73 100,00 

6) Локален тероризам и вооружен 

бунт во земјата 2,66 12,17 25,71 35,22 24,25 100,00 

7) Приватизација на безбедноста  1,71 8,05 11,40 41,73 37,10 100,00 

8) Невработеноста 1,71 7,11 11,14 40,45 39,59 100,00 

9) Сиромаштијата 2,74 9,00 26,14 36,25 25,88 100,00 

10) Нивото на демократија 3,34 6,94 13,11 40,87 35,73 100,00 

 

Од понудената дистрибуција може да се заклучи дека 780,60% од 

испитаниците имаат позитивен став, односно изразуваат согласност или 

потполна согласност, тоа може да се прикаже на следниот начин: 
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Табела бр. 15.  Ранг на оцените на испитаниците  за ситуациите од кои 

може одвнатре да се загрози безбедноста на Република Македонија.  

ранг Став за безбедносниот ризик % 

1 8) Невработеноста 80,04 

2 5) Насилно симнување на демократската власт 79,26 

3 7) Приватизација на безбедноста  78,83 

4 1) Отцепување на Западна Македонија 76,60 

5 10) Нивото на демократија 76,60 

6 3) Социјалните потреси и штрајкови 70,09 

7 4) Финансиска презадолженост на Република Македонија 67,70 

8 9) Сиромаштијата 62,13 

9 2) Пораст на политичките напнатости во национално мешаните 

средини 61,88 

10 6) Локален тероризам и вооружен бунт во земјата 59,47 

 

Трите подрачја кои имаат висок степен на согласност на 

испитаниците, како ситуации кои имаат потенцијални можности 

одвнатре да ја загрозат безбедноста на Република Македонија се 

невработеноста, насилното симнување на демократската власт и 

приватизацијата на безбедноста. Последните три ситуации се 

сиромаштијата, порастот на политичките напнатости во национално 

мешаните средини и локалниот тероризам и вооружен бунт во земјата.  

Ако се погледне во целина може да се констатира дека сите десет 

ситуации понудени како можност за оцена на скала од ликертов тип од 

крајно негативно до крајно позитивно тврдење по определен став, може 

да се констатира дека оваа батерија на прашања се дилеми кои се 

доминантно присутни како сериозни и потенцијално опасни, дека сите 

тие се оценети позитивно кај повеќето од половината испитаници и дека 

во редоследот се издиференцирани две кои не се во сферата на 

економските односи. Станува збор за диференцијациите околу 

можноста за насилно рушење на власта и приватизација на безбедноста. 

Иако е неблагородно да се извлекуваат генерализации врз основа на 

перцепциите на граѓаните за особено сложени безбедносни прашања, 

како потреба од натамошно истражување на ваквиот пресек на 

ставовите треба да се претпостави дека таквото однесување е последица 

на присутната ситуација во македонското Собрание и настаните и 

коментарите околу начинот на отстранување на пратениците, 

зголемената медиумска интерпретација на положбата и проблемите на 

земјата околу нејзината евроатланска перспектива, сѐе до појавите на 

затегнати односи во опкружувањето.  

Посебно е специфична оцената за опасноста од приватизација на 

безбедноста. Овде треба да се укаже дека станува збор за став кој е во 
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колизија со доминантниот став на стручната јавност дека станува збор 

за подрачје во кое се создаваат претпоставки за поцелосно и поуспешно 

практикување на безбедносните услуги, посебно во заштитата на имотот 

и лицата. Перцепциите на граѓаните на овој сектор може да се 

набљудуваат од повеќе аспекти. Може да претпоставуваме дека тоа е 

последица на општата претстава за недоволната државна контрола над 

овој дел од безбедносните субјекти, за нормативното изедначување со 

државните облици на безбедносна заштита, како и на фактот дека еден 

дел од субјектите од оваа област ги водат (или се сопственост) на лица 

чиј работен век е врзан со институциите од таа област, кои располагаат 

со информации и комуникации со луѓето од оваа област, како и поради 

присутната практика дел од овие субјекти да се врзуваат за политичките 

елити и да претставуваат основа за црпење на кадри за определени 

оперативни задачи, што ја јакне претставата за „феудализацијата“ на 

односите во земјата. Кога на ваквите претпоставки ќе се додаде и 

сознанието дека во изминатите години парламентарните тела за 

контрола на безбедносните органи и тела не функционираат, тогаш со 

право треба да се нагласи дека овие прашања заслужуваат истражувачки 

напор за да се аргументираат со емпириски сознанија и да понудат 

одговори кои ќе се израз на концепциската поставеност, но и на 

значењето на подрачјето на приватизацијата на безбедноста. 

Во враска со претходно изнесените претпоставки треба да се 

погледне и дистрибуцијата за перцепцијата на граѓаните во однос на 

нивниот третман од страна на определени институции, во овој случај 

Полицијата. Ако се тематизира прашањето за односот на Полицијата 

кон граѓаните, тогаш се има предвид дека перцепциите можат да 

упатуваат на определени општи впечатоци и доживувања на Полицијата 

поврзани со искуството на граѓанинот, со медиумското претставување и 

со општата перцепција на оваа институција во заедницата. 

 

 Табела бр. 16.  Оцени на испитаниците за третманот на граѓаните од 

страна на Полицијата. 

22. Според Ваше мислење дали 

Полицијата има подеднаков третман на 

граѓаните со различна.....? 

Има  

(да) 

Нема     

(не) 

Има  

(да) 

Нема     

(не) 

СПОРЕД ТЕБЕ: f f % % 

1) Националност 562 605 48,16 51,84 

2) Вера 573 592 49,18 50,82 

3) Пол 630 537 53,98 46,02 

4) Материјален статус 442 723 37,94 62,06 

5) Политичка ориентација 432 735 37,02 62,98 
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Односот на Полицијата кон граѓаните е мерена преку оцените за 

подеднаквиот третман на граѓаните во однос на нивната националност, 

вероисповест, пол, материјален статус и политичка ориентација. 

Резултатите од истражувањето покажуваат дека највисоко е рангирана 

оцената за нееднаквиот третман на граѓаните според полот (53,98%), 

верата (49,18%), националноста (48,16%), материјалниот статус 

(37,94%) и на крајот според политичката ориентација (37,02%). 

Од досегашната расправа можеме да констатираме дека асфалио-

логијата своите научни сознанија ги црпи од мноштвото чинови, дејст-

ва, процеси, односи и творби во создавањето, развивањето и зачувува-

њето на безбедноста. Според тоа, афалиологијата за предмет на своето 

истражување ја има безбедноста како состојба, организација и функција. 

Безбедноста како состојба претставува заштитеност на некое добро, 

вредност, придобивка, општество (заедница). Во политичко-безбеднос-

на смисла безбедноста ја опфаќа целокупната заштита на државата од 

сите видови субверзивна дејност и  другите штетни дејности и влијани-

ја. 

Безбедноста е предмет на науката, односно на научните 

истражувања. Постојат бројни науки и научни дисциплини што се 

занимаваат со различни пристапи во проучувањето на безбедноста, а се 

поврзани со: а) вредностите; б) загрозувањата на вредностите; в) 

методите и средствата со кои се откриваат загрозувањата на 

вредностите; г) мерките, методите и средствата кои треба да се употре-

бат за попречување и сузбивање на загрозувањата; д) правото на без-

бедност; ѓ) безбедносната политика; е) личноста – деликвент; ж) безбед-

носните организации и институции; з) безбедносните односи. Но, 

постои и наука која се занимава општо со безбедноста позната како оп-

шта наука за безбедноста или асфалиологија. 



  ГЛАВА ТРЕТА 

ДЕФИНИРАНИ РИЗИЦИ И ЗАКАНИ ПО НАЦИОНАЛНАТА 
БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

            

За првпат во Република Македонија процената
*
 на ризиците и 

закaните по националната безбедност беше јавно публикувана во 

Стратегијата за одбрана на Република Македонија1  од 1998 година. 

Во овој документ се користеа термините опасности и извори на 

загрозување. Додека во Националната концепција за безбедност и 

одбрана од 2003 година, се употребуваат поимите ризиците и заканите 

по националната безбедност. Карактеристично е што до објавувањето на 

овие стратегиски документи беа правени процени на заканите за 

потребите на одбраната, меѓутоа овие процени не беа  изнесувани јавно. 

Потоа, Република Македонија направи јавна процена на ризиците и 

заканите. Во Законот за управување со кризи, од 2004 година, дадена е 

дефиниција на ,,ризиците и опасностите“ по националната безбедност 

и поимот ,,загрозеност на безбедноста на Републиката“.
2
 Подетална 

процена на ризиците и заканите по националната безбедност е 

направена во Стратегискиот одбранбен преглед
3
  (СОП) во 2004 

година. Во понатомошниот дел од Извештајот ќе се задржиме на 

подетална анализа на ризиците и заканите по националната безбедност 

дефинирани во овие стратегиски документи на државата
4
. 

Иако на долг рок, не постои опасност од конвенционална војна 

во Европа, распаѓањето на биполарниот свет, рецидивите и последиците 

од распаѓањето на одделни поранешни социјалистички држави, 

негативните последици од глобализацијата, националната, верската, 

големодржавната и територијалната конфронтација – се потенцијални и 

                                                 
*
 Автор доц. д-р Марјан Ѓуровски. 

1
 Стратегија за одбрана на Република Македонија, (,,Службен весник на Република 

Македонија“, бр.8/1992). 
2
 Тоа се дефинира како ,,секое загрозување од ризици и опасност по добрата и 

животната средина, здравјето и животот на луѓето и животните и по растенијата, 

имотот и другите материјални добра од поголем обем, стабилноста, функционирањето 

на државата и нејзиниот поредок утврден со Уставот, за кои не постојат услови за 

прогласување на воена или вонредна состојба“. 
3
 Стратегиски одбранбен преглед, Министерство за одбрана на Република Македонија 

, 2004. 
4
 Повеќе за теориските аспекти на изготвување на национални документи од областа 

на безбедноста и одбраната види кај : Слободан Димишковски, Основи на 

националната одбрана на Република Макадонија ( воено–политички аспекти ), НИП 

,,Глобус”, Скопје 1996; Зоран Нацев и Радко Начевски, Војна, мир и безбедност, 

„Македонска ризница“, Куманово, 2000; Стојан Кузев, Стратегија за одбрана, 

,,Југореклам” Скопје, 2001.  
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реални ризици и опасности кои можат да доведат до кризи и конфликти, 

се вели во Националната концепција за безбедност и одбрана. 

Во ризици и опасности по безбедноста на Република 

Македонија спаѓаат: Можните манифестации на екстремен 

национализам, расна и верска нетрпеливост; Облиците и активностите 

сврзани со меѓународниот тероризам, организираниот криминал, 

нелегалната миграција, нелегалната трговија со дрога, оружје, луѓе, 

стратегиски и материјали за двојна употреба како и последиците од 

употребата на средствата за масовно уништување; Поседувањето на 

големи количини илегално оружје; Транзициските проблеми како што 

се: корупцијата, урбаниот тероризам, тешкиот криминал, вклучувајќи 

уцени, рекетирање, убиства и напади врз сопственоста на граѓаните, 

економскиот криминал, даночната евазија, недоизграденоста на 

институциите на демократскиот систем, проблемите во функционирање 

на судството, социјалните проблеми и невработеноста; Активностите на 

странските специјални служби насочени кон влошување на 

безбедносната состојба, со тоа и забавувањето на демократските и 

интегративните процеси, особено на оние кон НАТО и ЕУ; Последиците 

од судир на интереси за користење на изворите и патиштата на 

стратегиските енергенси, како и попречување и блокирање на нивниот 

узвоз во Република Македонија; Елементарните и други непогоди, 

техничко–технолошките катастрофи, заразните заболување на луѓето и 

животните предизвикани од домашни и/или надворешни чинители; 

Компјутерскиот криминал, пиратството и злоупотребата на 

информатичката технологија, особено во делот на личните податоци на 

граѓаните, деловната, службената и државната тајна и Деградација и 

уништување на животната средина. 

Подетална процена на заканите, ризиците и опасностите од 

становиште на одбраната е направена во Стратегискиот одбранбен 

преглед изработен во Министерството за одбрана, а одобрен од страна 

на Собранието на Република Македонија во 2004 година.
5
 

Карактеристично е што во овој документ се наведуваат и заканите по 

безбедноста што не е случај со Концепцијата која оперира со поимите 

ризици и опасности. И во овој документ се констатира дека ,,Република 

Македонија на подолг рок не е веќе под закана на конвенционална 

војна“. Но, сепак, се нагласува дека во Европа постојат нови предизвици 

и закани за мирот и меѓународната стабилност, предизвикани од 

распаѓањето на биполарниот свет, рецидивите и последиците од 

распаѓањето од одделни поранешни социјалистички држави, 

негативните последици од глобализацијата, националната, верската, 

                                                 
5
 Стратегиски одбранбен преглед, МО на Република Македонија , 2004 . 
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големодржавната и територијалната конфронтација. Република 

Македонија не е имуна на ова и сега и во иднина ќе биде исправена пред 

товарот на безбедносните и одбранбени барања.  

На среден рок (три до пет години) очекувано е со сличен 

интензитет, но и со постепено опаѓање да постојат заканите, ризиците и 

опасностите предизвикани од екстремниот национализам, расната и 

верската нетрпеливост, тероризмот и организираниот криминал, како и 

од импликациите од состојбата од непосредното опкружување на 

Република Македонија. Ова значи дека АРМ  ќе треба да ги развива 

,,вештините за помош на внатрешната безбедност, борбата против 

тероризмот и другите вооружени инциденти“ се вели во документот. 

Обезбедувањето на границата и натаму ќе биде една од главните 

прашања сѐ додека регионалната гранична безбедност не е на соодветно 

ниво, АРМ ќе мора да биде подготвена и способна во ова да и помага на 

Полицијата, ако ситуацијата се влоши. Критичен момент и можност за 

подрастично зголемување за безбедноста на Република Македонија и 

очекуваната интеграција во НАТО што ќе обезбеди дополнителен 

имплус за побрза реализација на вака зацртаните реформи во 

безбедносниот и одбранбениот сектор. Не се очекува зголемување на 

интензитетот на другите неконвенционални и асиметрични закани.  

На долг рок (пет до десет години и натаму) се очекува 

понатамошно опаѓање на заканите, ризиците и опасностите 

предизвикани од екстремниот национализам, расната и верска 

нетрпеливост, тероризмот и организираниот криминал, како и од 

импликациите од состојбата во непосредното опкружување во 

Република Македонија. Сепак, АРМ и натаму треба да ги одржува и да 

располага со соодветни капацитети за справување со овие закани и да 

дава помош на силите на Полицијата, но само ако тие побараат помош и 

поддршка, регулирана со закон и други нормативно–правни акти и 

процедури. На подолг рок (десет години и натаму) останува ризикот од 

конвенционални закани и од минимални други неконвенционални и 

асиметрични закани, ризици  и опасности.  

Процената на заканите, ризиците и опасностите сублимирано и 

по степен на интезитет е дадена во следниов преглед. Овие закани се 

поставени во безбедносниот сектор како целина. Од безбедносниот 

сектор се очекува да ги сочува способностите за да се справи со 

најсериозните и опасни закани. 

Безбедносната процена претставува прв и основен чекор во 

планирање на безбедносните мерки и во поставување организациски 

структури кои треба да ја спроведат пропишаната безбедносна 

политика. Преку погоре утврдените конкретни безбедносни ризици и 

закани, воедно дефинираните носители на безбедносното загрозување, а 
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потоа доаѓање до капацитетите за спротивставување на загрозувањата 

по Република Македонија треба да се дојде до квалитетна безбедносна 

процена од која зависи ефикасноста на безбедносниот систем и 

имплементацијата на безбедносната политика. Следењето и процената 

на безбедносните појави се основна претпоставка за успешно владеење 

со безбедносната состојба, како и за ангажирање на капацитетите во 

насока на реализација на поставените безбедносни цели во политиката. 

 
Преглед бр. 3.  Процена на заканите по безбедноста на Република 

Македонија  

ЗАКАНИ, РИЗИЦИ И ОПАСНОСТИ  НА ИНТЕНЗИТЕТ 

Во 

моментот  

Среден рок Долг рок  

Конвенционална воена – агресија  МНОГУ 

НИЗОК 

МНОГУ 

НИЗОК  

МНОГУ 

НИЗОК  

Можни манифестации на екстремен 

национализам, расна и верска нетрпеливост, 

меѓународен тероризам, организиран 

криминал, нелегална миграција, нелегална 

трговија од сите видови вклучувајќи 

трговија со стратегиски и материјали за 

двојна употреба, недоволно обезбедени и 

ефикасни граници и друго. 

 

 

 

ВИСОК 

 

 

 

СРЕДЕН 

 

 

 

НИЗОК 

Поседување големи количества илегално 

оружје, транзациски проблеми како што се : 

корупцијата, урбаниот тероризам, тешкиот 

кримнал, економскиот криминал, даночната 

евазија и друго,  

 

 

ВИСОК 

 

 

СРЕДЕН  

 

 

НИЗОК 

Активности на странски специјални служби 

насочени кон влошување на безбедносната 

состојба, последици од судир на интереси за 

користење на изворите и патиштата на 

стратегиските енергенси. 

 

 

СРЕДЕН  

 

 

СРЕДЕН  

 

 

НИЗОК  

Елиментарни и други непогоди, техничко – 

технолошки катастрофи, епидемии и 

слично.  

 

НИЗОК 

 

НИЗОК  

 

НИЗОК  

Деградација и уништување на животната 

средина  

СРЕДЕН  СРЕДЕН  СРЕДЕН  

 Компјутерски криминал со големи штети  НИЗОК  СРЕДЕН  ВИСОК  

(Извор: Стратегиски одбранбен преглед, МО на Република Македонија, 2004) 

 

При изработката  на безбедносните процени потребно е да се 

обезбеди единствена методологија за изработка на процени, затоа што 

таа е неопходен услов за еднообразна работа на институциите во 

безбедносниот систем. Поседувањето на методологија за изработка на 

безбедносни процени посебно е значајно за високо бирократизираните 
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институции, затоа што тие мора да остварат највисок степен на 

единствено дејствување. Единственото дејствување на безбедносните 

институции на целата територија не е можно да се оствари без 

единствен став по клучните безбедносни прашања кои се дел од 

безбедносната политика, односно единствена оцена за безбедноста и за 

мерките кои треба да се преземат за да се одговори на конкретното 

безбедносно прашање. Имајќи  предвид дека треба да се има единствена 

методологија и структура на изработка на безбедносна процена во голем 

број институции, може да се заклучи дека структурата на безбедносните 

процени, со одредени разлики од институција до институција треба да ја 

сочинуваат следните елементи: општ концепт на безбедносна процена, 

анализа на состојбата за релевантна безбедносна појава, утврдување на 

состојба на безбедност, донесување на заклучоци со оцена на 

безбедносната состојба, прогноза за движењето на состојбата на 

безбедноста и донесување безбедносни задачи. 

Креаторите за да имаат усогласен став за безбедносната политика 

треба да ги имаат предвид ризиците и заканите со цел соодветно да 

реагираат, по што безбедносната политика ќе се препушти на 

конкретните компоненти кои треба да ја спроведуваат безбедносната 

политика на земјата.  

 

ПЕРЦЕПЦИИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА РИЗИЦИТЕ И ЗАКАНИТЕ 

  

Република Македонија од осамостојувањето до денес влезе во 

процес на градење на сопствен безбедносен систем за безбедност кој 

претставува рефлексија на актуелната внатрешна, регионална и 

меѓународна состојба, како и огледало на времето во кое Република 

Македонија се бори со актуелните безбедносни предизвици. Државата 

низ пишаните поставки во стратегиските безбедносни документи, смета 

дека не постои закана од масовни инвазии и војна, вклучувајќи ја и 

конвенционалната војна, но новите предизвици и закани по мирот и 

безбедноста, на долг временски период, ќе бидат исправени пред 

безбедносниот систем и неговата безбедносна политика. Сегашното 

постоење на опасности предизвикани од екстремниот национализам, 

расната и верска нетрпеливост, тероризмот и организираниот криминал, 

како и од импликациите од состојбите во непосредното опкружување на 

Република Македонија се очекува на долг рок да опаднат и да 

минимизираат зависно од актуелноста на безбедносните прашања.  

 Во анкетното истражување испитаниците беа запрашани за тоа 

дали се чувствуваат безбедни во средината во која живеат и работат? 
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Графикон бр. 5. Дали се чувствувате безбеден /на во средината во која 

живеете и работите? –одговори: мажи -  жени 

 
 

Од гoренаведениот графикон може да се види дека поголем број 

од мажите се чувствуваат побезбедни во средината каде го поминуваат 

најголемиот дел од своето време, за разлика од жените. Но, бројот 

помеѓу оние мажи и жени кои не се чувствуваат безбедни е речиси ист и 

може да се каже дека не постои разлика во однос на полот и 

загрозувањето на личната безбедност.  
Графикон бр. 6.„ Дали се чувствувате безбеден/на во средината во која 

живеете? 
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Самата околина во која живеат, соседството, традиционалните 

норми на живеење и комуникација овозможиле граѓаните да изградат 

меѓусебна доверба што придонесе поголемиот дел од нив да се 

чувствуваат безбедносни во средината каде живеат. 

 
Графикон бр. 7.Дали се чувствувате безбедно - што најмногу придонесува 

да се чувствувате така? 

 

Врз основа на чувството на поголема лична безбедност, 

испитаниците беа замолени да одговорат што придонесува тие да се 

чувствуваат така. Покрај добрососедските односи и комуникацијата која 

ја имаат во животната средина, улицата и населбата во која се движат, 

граѓаните се на став дека не се загрозени поради тоа што живеат 

нормално и го почитуваат редот и законот. Индикативен е одговорот 

дека од способноста да се заштитат себеси им извира чувството на 

безбедност. Ова води кон заклучок дека истите тие немаат доверба во 

самите безбедносни институции кои се должни да обезбедат заштита на 

граѓаните, за што се потврдува во следниот алтернативен одговор дека 

државните органи си ја работат својата работа како што треба или, пак, 

дел од населението, со или без дозвола, поседува опрема и оружје кое 

може да го употребат во секое време кога ќе биде загрозена нивната 

слобода и безбедност. Личните примања не влијаат на чувството на 

личната човекова безбедност бидејќи, веројатно, ова прашање е сфатено 

од физички аспект на загрозеност на безбедноста во средината каде 

живеат и работат.   
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Графикон бр. 8.Според Ваше мислење кој од следните облици влијае врз 

чувството на  загрозеност, што е главната причина поради која се 

чувствувате така? 

 
 

Во истражувањето кога испитаниците подетално беа запрашани 

за причините за загрозеност на нивната лична безбедност, 33,8% од нив 

се изјаснија дека лошата економска состојба и сиромаштија 

придонесуваат за личната несигурност, затоа економската безбедност е 

еден од столбовите за кој граѓаните сметаат дека е разнишан. Воедно, 

18,8% од анкетираните испитаници гледаат сериозен безбедносен ризик 

во порастот на уличниот криминал и насилството. Од друга страна, пак, 

независно од фактот што поминаа 13 години од потпишувањето на 

Рамковниот договор, 12,2 % од испитаниците оценуваат дека сѐ уште 

меѓуетничките односи во државата се разнишани и претставуваат ризик 

по безбедноста на земјата. Лошата работа на државните органи за 9,1 % 

од испитаниците е причина за чувството на загрозеност. Нестабилноста 

на политичкиот систем во земјата за 5,3 % е потенцијална опасност за 

безбедноста, додека, пак, за наркоманијата како сериозна закана која е 

особено потенцијален ризик за младата популација оценуваат  5,2% од 

испитаниците , а за 4,5% од испитаниците однесувањето на 

екстремистичките групи во Република Македонија претставува ризик по 

нивната безбедност. Истиот процент на испитаници сметаат дека 

нарушените меѓупартиски односи во државата претставуваат извор на 

дестабилизација, а и покрај бројните критики од меѓународниот фактор 

и домашната заедница само 2,1% од анкетираните (не) зависноста на 
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судството го гледаат како виновник за какви било идни нестабилности 

во Република Македонија.  

  
Графикон бр. 9.Оценете во која мерка се чувствувате безбедно? 

 
Главно, безбедно се чувствуваат граѓаните кога станува збор за 

нивната физичка безбедност, животот во нивната куќа и стан, во 

областа на местото на живеење и, секако, во регионалното опкружување 

на Република Македонија. Оцените за небезбедност се незначителни 

особено кога ќе се земе предвид постигнатиот резултат каде е малиот 

број на изјаснети во однос на понудените алтернативни одговори. 

 

Графикон бр. 10. Во која мерка, според Вашето мислење 

безбедноста во Македонија е загрозена? 
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За разлика од личната безбедност која по самите испитаници не е 

значително загрозена, безбедноста на Република Македонија, главно, е 

загрозена ако се има  предвид фактот што тоа мислење го делат 489 

испитаници, со овој став не се согласуваат 299, а многу е загрозена 

безбедноста според 145 испитаници. Само мал број од 36 анкетирани 

испитаници сметаат дека воопшто не е загрозена безбедноста на 

Република Македонија. 

  

Безбедносниот систем како клучна алка за 
справување со ризиците и заканите по безбедноста 
на Република Македонија 

 

Секој чинител од безбедноста може да создаде безбедносна 

модерна политика која ќе одговори на времето и просторот, но дали таа 

ќе се реализира зависи, пред сè. од функционалноста на безбедносниот 

систем кој претставува клучна алка за безбедносната политика и 

одржувањето на безбедноста и стабилноста на земјата. Перцепцијата на 

граѓаните дали секој државен орган придонесува кон чувството на 

безбедност е значаен податок преку кој ќе се види како граѓаните ги 

оценуваат актерите кои се дел од безбедносниот систем. 

 
Графикон бр. 11.Кој од државните органи најмногу придонесува кон 

Вашето чувство за безбедност? – одговори: мажи – жени 
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За првпат во одредено испитување на јавното мислење се 

среќаваме со податок граѓаните да се со поголем позитивен став кон 

Полицијата, со тоа што сметаат дека таа повеќе придонесува кон 

нивното чувство за безбедност, отколку Армијата, со што поголемо 

значење и даваат на дејствувањето на Полицијата, односно одделот за 

јавна безбедност. Помало влијание има АРМ која досега беше 

институција со најголема доверба кај граѓаните, а кај мажите и жените 

приватните компании за обезбедување позитивно влијаат врз чувството 

на безбедност. Малиот процент кој го има добиено Центарот за 

управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување ја отвора 

дилемата колку граѓаните ги познаваат овие органи, и колку тие се 

наметнале како актери во зајакнување на безбедноста, а далеку е да 

зборуваме во креирањето и спроведувањето на безбедносната политика. 

 

Во делот на чувството за небезбедност кај граѓаните нема 

промена за првото место, доколку не се земе предвид дека најголемиот 

дел од испитаниците оценуваат дека ниту еден од органите не влијае на 

нивната небезбедност. Речиси исто е мислењето кај мажите и жените за 

МВР, потоа како втор орган се среќава Агенцијата за разузнавање. 

Доколку се земе предвид дека таа во согласност со законската 

норматива се употребува надвор од земјата, индикативен е ставот на 

граѓаните кои или се незадоволни од нејзината работа, односно можна е 

злоупотреба на Агенцијата за разузнавање при одржувањето на 

Графикон бр. 12 Кој од државните органи најмногу влијае врз Вашето 

чувство за небезбедност? – одговори: мажи – жени 
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внатрешната безбедност на земјата, преку што таа влијае врз чувството 

на небезбедност кај граѓаните. Зголемувањето на ингеренциите на 

дејствување на приватните компании за обезбедување не е позитивно 

прифатено кај граѓаните бидејќи истите на четврто место ги вбројуваат 

Агенциите за обезбедување на имоти и лица во делот на влијанието за 

нивното чувство за небезбедност и несигурност што, секако, е во 

негативен контекст. И на ова прашање за небезбедноста, многу мал дел 

од граѓаните се изјасниле за ЦУК и ДЗС што од страна на клучните 

фактори во безбедносниот систем треба да го отвори прашањето за 

нивната улога, бидејќи самите граѓани не го чувствуваат нивното 

влијание ниту во позитивна, ниту, пак, во негативна конотација.  

 
Графикон бр. 13. Според Вас кој најдобро ќе ја заштити безбедноста на 

Вас и Вашето семејство? 

 
 

Од горенаведените резултати на прашањето за очекувањата кој 

најдобро ќе ја заштити безбедноста на самите граѓани како поединци и 

нивното семејство, повеќе од 35% оценуваат дека тоа не може никој да 

го направи подобро од нив самите, односно 18% не му веруваат никому, 

потоа 31,6% улогата на добриот чувар и ја доверуваат на Полицијата, 

само 5,6% од испитаниците би се потпреле на приватното обезбедување, 

а 2,4% се потпираат на безбедноста од своите пријатели. Заоколу 2,1% 

од испитаниците личната безбедност може да ја гарантира НАТО, а 

само 1,6% доверба за својата лична безбедност гледаат во своето 

соседство.  Врз основа на овие добиени одговори може да се заклучи 

дека граѓаните го преферираат и концептот на лична безбедност што, 
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секако, треба да се поддржи од страна на безбедносната политика при 

неговиот развој бидејќи бенефитите ги чувствуваат веднаш самите 

граѓани.  

  
Графикон бр. 14. Оценете ја работата на следните институции во 

областа на безбедноста. 

 
 

Ако се земе предвид дека безбедносните институции, всушност, 

се сервис на самите граѓани, преку оваа анкета им се даде можност на 

самите испитаници да ја оценат работата на институциите во областа на 

безбедноста. Армијата има највисока оцена во извршување на 

поставените задачи, за која само мал број од испитаниците сметаат дека 

лошо ги извршува своите задачи. По неа со високи позитивни оцени е 

Полицијата и претседателот на државата под чии ингеренции е Советот 

за безбедност. Зачудува добиениот податок за позитивен став кон ова 

тело бидејќи во последните неколку години тој воопшто не заседава со 

цел да ги разгледа актуелните прашања од областа на безбедноста. 

Најлошо кај граѓаните има поминато судството, кое има добиено 

највисок процент на изјаснети испитаници, дека лошо си ја врши својата 

задача, потоа е Собранието на Република Македонија кое, според 

испитаниците е запоставена институција во безбедносниот систем и 

креирањето на политиката според самите граѓани. Со оцена добро имаат 

поминато Владата на Република Македонија и приватните агенции за 

обезбедување поради што треба да се работи на зајакнување на 

ингеренциите на Владата во безбедноста, преку давање на нови 

должности, односно форми на дејствување, како и посветување на 
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поголемо внимание на концептот на приватна безбедност како еден од 

високоприоритетните форми на одржување на безбедноста во земјата, 

средината во која секој од нас живее и работи. 

Безбедносната политика, генерално, треба да се остварува и 

оперира на три нивоа: да влијае позитивно на севкупната меѓународна 

околина, да се справува унилатерално со предизвиците, ризиците и 

заканите, и да дејствува солидарно со земјите и меѓународните 

организации и институции кои ги делат истите идеи и интереси. Во 

практиката тоа подразбира сè повеќе развој на принципот на заштита и 

одржување и унапредување на безбедноста на Република Македонија и 

нејзините граѓани, во согласност со расположливите ресурси. Во себе, 

меѓу другото, го содржи и концептот на политичка безбедност. 
 

Табела бр. 17. Доколку се чувствувате безбедно, што најмногу 

придонесува да се чувствувате така? 

  
Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1. Живеам во добро 

опкружување 

379 36,5 36,5 

2. Државните органи добро ја 

работат својата работа 

114 11,0 47,4 

3. Затоа што сум способен/на да 

се заштитам себеси 

140 13,5 60,9 

4. Затоа што живеам нормално и 

го почитувам редот и законот 

315 30,3 91,2 

5. Затоа што имаме одличен 

соживот во државата 

15 1,4 92,7 

6. Имам работа и економски сум 

стабилен/на 

33 3,2 95,9 

7. Почитувањето на Уставот и 

законите 

22 2,1 98,0 

8. Редовно примање на личен 

доход (плата) 

18 1,7 99,7 

9. Нешто друго 3 ,3 100,0 

Total 1039 100,0   

 

Безбедносните интереси директно произлегуваат од темелните 

вредности увтрдени во Уставот на Република Македонија. Во 

согласност со највисокиот акт на државата се донесуваат законските и 

подзаконските акти чие почитување според 27% од испитаниците влијае 

кон чувството на поголема безбедност, а доброто опкружување за 32,5% 

од испитаниците има позитивно влијание. 

Највисок приоритет во безбедносната политика, за што постои 

јасен консензус кај сите политички субјекти, е интеграцијата на 
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Република Македонија во Европската унија и НАТО. Во тие два 

стратешки приоритети има согласност со граѓаните на земјата. Повеќе 

од 68% се изјасниле за зачленување на Република Македонија во ЕУ, а 

32% се против.  

 
Графикон бр. 15 Дали Република Македонија треба да стане членка 

на ЕУ? 

 
За разлика од Европската унија повеќе од 81% од испитаниците 

се изјасниле за членство во Северноатланската алијанса, а само 19% од 

нив се против интеграцијата на земјата воСеверноатланската алијанса . 

Со тоа уште еднаш се потврдува јасниот консензус меѓу граѓаните и 

креаторите на безбедносната политика за интеграција на земјата во 

НАТО и ЕУ.  
Графикон бр. 16.  „ Дали Република Македонија треба да стане 

членка на НАТО? 
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Во безбедносната политика на Република Македонија има јасно 

утврдени задачи кои беа ставени на проверка во ова истражување, со 

цел да се види размислувањето на граѓаните кои од поставените задачи 

имаа најголем придонес кон зачувување на безбедноста. Пресудно за 

граѓаните, пак, е членството во НАТО, но за да се постигнат резултати 

во реформите потребни се финансиски средства, затоа зголемувањето 

на буџетот за одбраната и безбедноста може доста да влијае кон 

подобра безбедност.  

 
Графикон бр. 17 Во која мерка следните работи можат да придонесат за 

зачувување на безбедноста на Република Македонија? 

 
 

По потпишаниот договор за стратешко партнерство во областа на 

безбедноста меѓу Република Македонија и САД, самите граѓани високо 

го почитуваат самиот договор со што се изјасниле позитивно кон 

неговото влијание за безбедноста на земјата, за разлика од  можноста за 

јакнење на сојузништвото на Република Македонија со Русија, Индија и 

Кина. На дел од испитаниците таков тип на партнерство или не им е 

познат или не го поддржуваат, со што се потврдува евроатланската 

ориентација на самите граѓани и нејзините институции, односно 

безбедносната политика.   

При детална анализа на мислењето на граѓаните за влијанието на 

влезот на Република Македонија во НАТО и на тој начин остварување 

на безбедносната политика, најголемиот број од испитаниците 

позитивно се изјасниле дека ќе влијае кон зголемување на безбедноста, 
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модернизација на Армијата, ќе ја намали опасноста од надворешни 

напади, ќе го зголеми приливот на странски инвестиции. 
Графикон бр. 18 Доколку Република Македонија влезе во НАТО, тоа 

значи...? 

 
 

 Мал процент од испитаниците сметаат дека зачленувањето во 

Алијансата ќе доведе до загуба на националниот идентитет на 

македонскиот народ, загуба на суверенитетот и независноста и ќе ја 

принуди земјата да се откаже од името Република Македонија. Средно 

ниво на определеност кај граѓаните има во однос на ставот дека НАТО 

интеграциите ќе донесат поголема опасност од тероризам.  

 
Графикон бр. 19  Дали и колку се согласувате со следните оцени 

доколку Република Македонија влезе во НАТО?“ 
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Современото поимање на националната безбедност е 

комплементарна основа за секторскиот пристап според широкиот 

концепт на безбедност во кој најголемиот дел од содржините на 

националната безбедност презема политиката, односно политичката 

безбедност. Политиката се користи за институционализација на правото 

и стабилизацијата на авторитетот. Политичката безбедност се однесува 

на организациската стабилност на државите, системот на владеење и 

идеологиите на кои го базираат нивниот легитимитет. Политичкиот 

аспект на безбедноста е важна компонента на националната безбедност. 

Притоа, политичката безбедност се однесува на стабилноста на 

општествениот поредок, блиско поврзана со воената и социеталната 

безбедност и другите компоненти на национална безбедност која, 

особено, се однесува на заканите по суверенитетот.  

 
Табела бр. 18 Дали и колку се согласувате со оцените...? 

Ве молиме определете дали и колку се 

согласувате со следните оцени 

(Влегувањето на Република Македонија 

во НАТО...) 

Воопшто 

не се 

согласувам 

Главно 

не се 

согла-

сувам 

Нема 

став 

Главно 

се 

согла-

сува 

Целосно 

се 

согла-

сува 

...постигнување на повисок степен на 

безбедност на Република Македонија 

4,60 8,40 15,90 48,60 22,50 

...овозможува развој на инфаструктурата 3,70 10,40 20,20 49,00 16,70 

...АРМ ќе биде подобро опремена 2,30 6,30 15,50 51,30 24,60 

...ќе обезбеди партнерски однос на 

помалите и поголемите армии 

2,80 7,80 27,20 44,20 18,00 

...ќе ги исклучи сите можни конфликти 

во Република Македонија и соседството 

6,30 16,90 25,10 38,60 13,20 

...ќе го крене општото ниво на знаење на 

повисок степен 

6,30 18,20 31,20 33,00 11,40 

...ќе има значајна улога во економскиот 

развој на Република Македонија  

4,70 16,70 27,50 37,40 13,70 

...ја губи можноста за самостојно 

одлучување во кризните ситуации 

5,00 19,40 28,80 34,70 12,20 

...економски ќе ја оптовари Република 

Македонија  

6,10 22,10 32,60 28,90 10,40 

...се зголемува ризокот од терористички 

напади 

9,90 24,30 26,50 28,70 10,60 

...НАТО ја губи смислата поради која е 

основана 

11,10 23,90 39,20 18,10 7,80 

...НАТО е неприроден Сојуз на држави 

поради разликите во целите и интересите 

на неговите членки 

8,40 22,00 38,40 21,10 10,10 

...АРМ ќе биде присилена да војува за 

интересите на други држави 

5,70 15,20 19,60 31,00 28,50 
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Системот на дефинирани референтни објекти, освен 

националните држави, нациите, системите на држави како што се 

Европската унија и Обединетите нации во глобална смисла на 

сеопфатност, регионалните сојузи и иницијативи во регионално - 

колективна смисла и поединецот во индивидуално персонална 

идентитетско - социетална смисла, покрај другите ги вклучува и 

транснационалните групи со политичка релевантност, вклучувајќи 

племиња, малцинства, некои верски организации, дипломатијата, 

преговорите и другите интеракции кои формираат средства за 

интеракција помеѓу предметите, односно референтните објекти. Идното 

влегување на Република Македонија во НАТО како ќе се одрази врз 

понудените 13 алтернативни состојби кои им беа дадени како можност 

на самите испитаници да одлучат. Според добиените податоци 

испитаниците, главно, се согласуваат дека НАТО сојузот ќе има 

значителна улога во овозможувањето на развој на инфаструктурата 

(телекомуникациската, воздухопловната, сообраќајната), ќе ги исклучи 

конфликтите со соседните земји, ќе обезбеди партнерски однос на 

помалите со поголемите армии, односно држави, но и овде се 

констатира дека се зголемува ризикот од терористички напади.  

Околу 31% од испитаниците сметаат дека АРМ ќе биде 

присилена да војува за интересите на други држави и ја губи можноста 

за самостојно одлучување во кризни состојби, а околу 23% мислат дека 

НАТО ја губи смислата за што е основана, и околу 22% сметаат дека е 

неприроден сојуз на држави поради разликите во целите и интересите 

на неговите членки. Овој број на определени, за ваквиот тип, на 

одговори говори дека мнозинството на граѓаните можноста за 

стабилизација на земјата ја гледаат во целосна евроатлантска 

интеграција. 
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Графикон бр. 20.Според Ваше мислење кој од следните облици влијае врз 

чувството на загрозеност, што е главната причина поради која се 

чувствувате така? 

 
 

После лошата економска состојба и сиромаштија, меѓуетничките 

односи се потенцијален ризик-фактор за стабилноста на земјата за чиј 

понуден одговор се изјасниле 12,2%. Воедно, лошата работа на 

државните органи, исто така, влијае за чувството на загрозеност на 

поединецот. Значен елемент за безбедноста, секако, е и стабилноста на 

политичкиот систем кој доколку функционира во согласност со 

политичките и демократските процедури нема да има големо влијание 

врз стабилноста. Значи, доколку често има промена на владите во 

земјата, нивната стабилност ќе е доста неизвесна. 

 
Табела бр. 19.Со кои средства би требало државата на којашто и 

припаѓате да се грижи за својата безбедност? - 1) Со дипломатски 

средства (со добри дипломатски односи со другите држави и нации), 

одговори според полот. 

 

25.1. Со кои средства би требало државата на којашто и 

припаѓате да се грижи за својата безбедност? - 1) Со 

дипломатски средства (со добри дипломатски односи со другите 

држави и нации) 

Total 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Не се 

согласува

м 

Не 

можам да 

оценам 

Се 

согласува

м 

Целосно 

се 

согласува

м 

По

л 

маж

и 
23 44 112 277 191 647 

жени 17 37 87 240 139 520 

Вкупно 40 81 199 517 330 1167 

0 100 200 300 400

1 пораст на уличниот криминал и … 

2 однесување на екстремистички … 

3 лоша економска состојба и … 

4 проблеми со наркоманија 

5 лоша работа на државните органи 

6 меѓуетничките односи 

7 нарушени меѓупартиски односи 

8 нестабилноста на политичкиот … 

9 зависноста на судството Series1; 24 
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Безбедносната политика ги дефинира средствата преку кои таа ќе 

се реализира од горенаведените резултати. Видливо е дека 

мнозинството на испитаници независно дали се мажи или жени се 

определиле државата да се грижи за својата безбедност со добри 

дипломатски средства со другите држави и нации.  

 
Табела бр. 20. Со кои средства би требало државата на којашто и 

припаѓате да се грижи за својата безбедност? - 2) Со воени (вооружени) 

средства (со постоење на силна армија која може да интервенира кога 

треба) – одговори: мажи и жени. 

 

25.2. Со кои средства би требало државата на којашто и 

припаѓате да се грижи за својата безбедност? - 2) Со воени 

(вооружени) средства (со постоење на силна армија која може 

да интервенира кога треба) 

Total 

Воопшто 

не се 

согласувам 

Не се 

согласува

м 

Не 

можам 

да 

оценам 

Се 

согласува

м 

Целосно 

се 

согласува

м 

2. 

Пол

: 

маж

и 
60 105 123 224 135 647 

жени 38 87 101 183 111 520 

Вкупно 98 192 224 407 246 1167 

 

Концептот на политичка безбедност ужива поголема поддршка 

кај граѓаните се гледа од тоа што повеќе од 540 испитаници не се 

согласуваат со употреба на воени средства, односно со постоење на 

силна Армија која може да интервенира кога треба, мислејќи дека тоа ќе 

повлече голем број на финансиски средства кои може да се употребат за 

други значајни проекти во безбедноста и животот на граѓаните. 
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Графикон бр. 21 .Со кои средства би требало државата на којашто и 

припаѓате да се грижи за својата безбедност? - 3) Со зачленување во 

меѓународните безбедносни организации (на пример, во НАТО) – 

одговори: мажи –жени 

 
 

Во континуитет, независно од дадените алтернативни одговори, 

испитаниците се определуваат за интеграција во меѓународните 

безбедносни организации, што е видливо и од одговорот на претходното 

прашање. За зачленување во меѓународните организации се определиле 

повеќе од 835 испитаници, наспроти 132 испитаници кои не се 

согласуваат со тоа, односно 180 не може да оценат. 

Во целокупната анализа на ризиците и заканите по безбедноста 

може да се види дека клучен елемент во безбедносната стабилизација се 

добрите меѓуетнички односи. На поставеното прашање - дали порастот 

на политичката напнатост во национално мешаните средини може да ја 

загрози безбедноста на Република Македонија, околу 50,8% се 

согласуваа, 28,7% целосно се согласуваат, 13,5% не можат да оценат, 

5,4% не се согласуваат, а само 1,6% воопшто не се согласуваат. 
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Графикон бр. 22.Оценете дали порастот на политичката напнатост 

во национално мешаните средини може да ја загрози безбедносна на 

Република Македонија? 

 
 

 

Графикон бр. 23. Дали можното насилно симнување на демократски 

избраната власт може одвнатре  да ја загрози безбедноста на 

Македонија? 
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Кога се разгледува политичката безбедност значаен елемент е 

стабилноста на политичкиот систем. Доколку често се одржуваат 

избори се говори за лабилен политичко безбедносен систем, а воедно 

ако се јават насилни форми на симнување на демократски избраната 

власт, во анкетата околу 48,6% се согласуваат дека може одвнатре да ја 

загрози безбедноста на Република Македонија. Не може да оценат 

19,5%, а 11,2% не се согласуваат со понудениот одговор.   

 
Графикон бр. 24.Дали евентуалниот локален тероризам и вооружен бунт 

во Република Македонија може одвнатре да ја загрози безбедноста на 

земјата? 

 
 

Во изминатиот период во Република Македонија, за жал, сме 

биле сведоци на локален тероризам како што беше случајот со 

Смилковско Езеро или, пак, настаните од 2001 година, во одредени 

анализи се оценува за вооружен бунт. Ваквиот тип на појави 28,7% 

целосно се согласуваат, а 40,5% се согласуваат дека може одвнатре да ја 

загрозат безбедноста на Република Македонија. Само мал дел од 6,5% 

не се согласуваат т.е. 1,7% воопшто не се согласуваат со процената на 

ваквите ризици со што може да се заклучи дека се исклучително 

релевантни.  
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Графикон бр. 25. Дали нивото на демократија може одвнатре да ја 

загрози безбедноста на Македонија? 

 
 

Значаен индикатор за стабилноста на земјата и процените кога ги 

прави, на пример, Светската банка го зема предвид степенот на 

демократија во една земја. Дали нивото на демократија може одвнатре 

да ја загрози безбедноста на Република Македонија е следното прашање 

со кое целосно се согласуваат околу 25,9%, а кога на нив ќе се додаде 

дека и 36,2% се согласуваат може да се види дека мнозинството 

испитаници сметаат дека доколку земјата е подемократска истата е 

постабилна и заканите по безбедноста од внатре се помали, 26,1% од 

испитаниците не можат да оценат, 9% не се согласуваат, а 2,7% 

воопшто не се согласуваат дека нивото на демократија може да ја 

загрози безбедноста на Република Македонија, значи само мал процент 

сметаат дека само со помало ниво на демократија ќе имаме побезбедни 

институции и држава. 

1 Воопшто не се согласувам 

2 Не се согласувам 

3 Не можам да оценам 

4 Се согласувам 

5 Потполно се согласувам 
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ГЛАВА ЧЕТВРТА 
 

КОНТРОЛА И НАДЗОР НАД БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Поим на контрола и надзор 
 

Контролата и надзорот се општествени појави кои се својствени 

за сите области на општествениот живот и се присутни колку и човекот 

и државата
*
. Контролата и надзорот се константни, никогаш завршени, 

никогаш совршени, а секогаш актуелни.
1
 

Термините контрола и надзор може да се сметаат за синоними и 

означуваат следење, проверка и оцена на дејност, акти и однесување со 

цел да се обезбеди нивна целосна материјална и формална законитост. 

Контролата и надзорот се спроведуваат со цел да се обезбеди 

законитост и целисходност во работата и остварување на јавните 

интереси во рамките на правниот поредок, во смисла на отстранување 

незаконитости, коригирање и насочување на одредени постапки во 

нивна законска форма, како и заштита на граѓаните од противправни 

акции на одредени агенции и институции на безбедносниот систем. 

Субјектите коишто извршуваат контрола и надзор може да бидат 

активни и пасивни. Активен е оној субјект којшто ги врши и спроведува 

контролата и надзорот од позиција на власт, додека пасивен е оној 

субјект којшто врши оцена на законитоста на работите, актите и 

дејствувањето. 

Контролата и надзорот претставуваат континуирани дејства што 

ги преземаат надлежните субјекти за проверување на однесувањето, 

начинот на вршење на работата и резултатите кои произлегуваат од тоа. 

Нивната ефективност зависи од бројот на оние кои се контролираат и 

работата која ја извршуваат.  

Во теоријата и практиката често има различни објаснувања кои 

контролата ја поврзуваат со проверка, надзор, инспекција, ревизија, 

надгледување, разгледување и спречување на моменталниот како и 

можниот ризик, кој може да доведе во прашање одреден процес на 

функционирање и целта на човечкиот живот и работа. Контролата може 

да биде активност преку која се управува, планира, организира и 

                                                 
*
 Автор: доц. д-р Ице Илијевски. 
1
 Jugovic, S., Upravna funkcija policije, Kriminalisticko-policijska akademija, Beograd, 

2013, str. 151. 
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насочува ефикасноста на активностите за постигнување на целите кои 

се поставени. 

Социолошката, политичката, етичката и правната терминологија 

често го употребуваат терминот контрола за означување на разни форми 

на однесување на поединци и социјални групи: неформални (разни 

слободни однесувања кај луѓето, навики, обичаи и сл.) или формални 

(одредени формални правила – норми, на пример, етички или правни), 

врз основа на кои општествената заедница регулира одредени настани и 

активности во однос на правилата што се применуваат во 

општествената контрола.
2
 Контролата се смета за системски обид да се 

постават стандарди за ефективна помош на планираните цели, да се 

проектира систем на повратни информации, да се споредат стварните 

резултати со однапред утврдените стандарди, да се утврди дали има 

отстапувања, да се измери нивното значење и да се преземат мерки за 

користење на ресурсите на најефикасен начин поради остварување на 

целите.
3
 

Надзорот за разлика од контролата, има пошироко значење и 

вклучува една поширока општествена акција. Во менаџирањето, 

надзорот може да биде надгледување на перформансите или 

функционирањето на некое лице или група. 

Надзор е широк термин кој вклучува проверка пред настанот (ex 

ante), тековен мониторинг и ревизија по настанот (ex post), како и 

евалуација и истражување.
4
 Надзорот во жаргонот на менаџментот се 

идентификува со „надгледување“ во смисла на тоа да биде општ преглед 

на институционалните перформанси со особено внимание на неуспесите 

во извршувањето на овластувањата за да се зачува дисциплината, со цел 

да се надминат неуспесите и слабата продуктивност. Надзорот се врши 

од страна на органите, единиците и процесите кои обезбедуваат 

„надгледување“ и „будна заштита“ на една организација. Преку своите 

основни елементи на ревизија, процена, мониторинг, инспекција и 

испитување, надзорот и помага на организацијата да ги подобри своите 

ефикасност, продуктивност и интегритет.
5
 

И контролата и надзорот подразбираат субординација на нивните 

вршители. Двете појави имаат определен предмет и вклучуваат влијание 

                                                 
2
 Добовшек, Б., Превенција корупција, Подгорица, 2009, стр. 66. 

3
 Stevanovic, O., Rukovodjenje u policiji, drugo, izmenjeto I dopuneto izdanje, 

Kriminalisticko - policiska akademija,  Beograd, 2012, str. 208. 
4
 Вовед во надзорот над разузнавањето, Алатка 1, достапно на: 

file:///D:/Downloads/Tool1_Born_Geisler_MKD.pdf, [пристапено на 28.02.2014]. 
5
 Прашања и одговори за независен надзорен механизам, АМИЦЦ, достапно на: 

http://www.amicc.org/docs/OversightQA.pdf, [пристапено на 01.03.2014]. 
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на надзорниот, контролираниот орган врз лицето кое го трпи надзорот, 

односно контролата. 

 

1.1. Карактеристики на контролата и надзорот над 
безбедносниот систем 

 

Потребата за воспоставување на контрола и надзор над 

институциите на власта е уочена уште многу одамна, посебно во врска 

со очигледните опасности од злоупотребата на органите на државата 

кои имаат можност да употребуваат сила. Демократијата секогаш 

индиректно си претпоставува неограниченост во текот на работењето на 

институциите на безбедносниот систем, односно сè што е помалку од 

тоа се дефинира како нецелосна демократија. 

Стручната литература за контрола и надзор над безбедносниот 

систем, која е достапна, укажува дека голем број автори се занимаваат 

со оваа проблематика и тоа претставува предмет на нивни интерес. Она 

што се разликува помеѓу нив се различните концепти кои се однесуваат 

на контролата и надзорот над безбедносниот систем. Првиот, најчесто, 

користен концепт е „надзор“, осврнувајќи се на прегледот и 

поставувањето на широки насоки за извршната власт и нејзините 

институции. Вториот концепт е „доброто управување“, мислејќи на 

целиот систем на демократско управување на безбедносниот систем, во 

кој парламентот и владата играат значајна улога. Третиот концепт е 

„контрола“ што во англискиот јазик значи - да се управува, да се владее 

или да се спроведе проверка. На други јазици, сепак, контрола има 

потесно значење на ,,проверка“. Секој концепт има свои предности 

како: доброто владеење се однесува на систематскиот пристап, надзорот 

се залага за широк пристап и контролата значи моќен приод од страна 

на парламентот и владата, како што се однесува на управувањето со 

безбедносниот систем. Концептот на надзорот се користи почесто, 

бидејќи управувањето има премногу широко значење (се однесува на 

целиот политички систем).
6
 

Целта на контролата и надзорот над безбедносниот систем во 

суштина е двострана. „Од една страна, со неа се обезбедува законитост 

и целисходност во работата и остварување на јавните интереси во 

рамките на правниот поредок. Тоа е можно да се постигне со 

отстранување на одредени незаконски акти, ако се случуваат во 

безбедносниот систем и коригирање и насочување на одредени 

постапки во законската постапка итн. Од друга страна, со контрола над 

                                                 
6
 Born, H., Democratic oversight of the security sector, What does it mean?, DCAF, 

Geneva, 2002, p. 2. 
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безбедносниот систем се овозможува заштита на граѓаните и на нивните 

организации од противправни акции на одредени сегменти на 

безбедносниот систем“.
7
 Процесот на контрола е цикличен процес, што 

значи дека тој никогаш не завршува. Контролирањето води кон 

препознавање на нови проблеми на кои ќе одговори преку 

востановување на нови стандарди, мерење на реализација на 

вработените и др. Вработените често на контролата гледаат како на 

негативен процес, што е сосема разбирливо од причина што 

менаџментот преку контролирањето бара менување на однесувањето на 

вработените. Во безбедносната сфера таквите промени најчесто се 

позитивни и се во правец на подигање на степенот на подготвеност за 

извршувањето на безбедносните задачи, личната безбедност, заштита на 

животот и имотот на граѓаните итн. И покрај тоа, сепак, вработените во 

безбедносните агенции на тој процес гледаат како на процес кој може да 

ги загрози нивните интереси или да им го наруши комодитетот во 

работењето.
8
 

Како прашање се поставува, кои се тие институции во рамките на 

безбедносниот систем кои треба да подлежат на контрола и надзор во 

едно демократско општество? Тука спаѓаат Армијата и вооружените 

сили, Полицијата, разузнавачките агенции и сите оние институции и 

тела кои имаат надлежност и се задолжени за заштита на надворешната 

и внатрешната безбедност на една држава. Така, контролата и надзорот 

над безбедносниот систем може да бидат внатрешни и надворешни 

механизми и се појавуваат на многу различни нивоа и ги спроведуваат 

најразлични тела. 

 

2. Контрола и надзор над работата на Полицијата 
 

Најчесто поставувано прашања кога станува збор за контрола и 

надзор над работата на Полицијата е тоа на римскиот поет и сатиричар 

Јувенал: „Quis custodiet ipsos custodes?“ или во превод „Кој ќе 

стражари над стражарите?“. Истото прашање се сретнува и како: 

„Who guards the guards?“. Овие прашања се постојани прашања на 

политиката. Моќта на Полицијата е огромна и таа моќ мора да се држи 

под контрола. 

Додека граѓаните се согласни Полицијата да применува монопол 

на сила за да одржи контрола во општеството и да ги спроведе нивните 

                                                 
7
 Бакрески, О., Контрола на безбедносниот сектор, Филозофски факултет, Скопје, 

2008, стр. 42. 
8
 Саздовска–Малиш, М., Дујовски, Н., Безбедносен менаџмент, Факултет за 

безбедност, Скопје, 2009, стр. 23. 
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граѓански, економски и политички слободи, демократските полициски 

служби се обврзуваат дека нивните овластувања ќе се проверуваат и 

контролираат од страна на јавноста преку процесот на контрола и 

надзор.
9
 Контролата и надзорот над работата на Полицијата денес се 

јавува како императив на правната држава и основен елемент за 

владеење на правото. Контролата над работата на Полицијата не е 

воопшто лесна задача, туку напротив изразито потребен предизвик и 

процес. Сложеноста на овој процес се огледа најмногу во природата на 

полициската улога во општеството и начинот на вршење на 

полициските задачи и активности. 

Целта на контролата над работата на Полицијата во 

демократското општество се состои во тоа да се утврди дали Полицијата 

дејствува во согласност со очекувањата на општеството засновани на 

правото. Во случај да се утврдат несогласности помеѓу прописите и 

практичните акции на Полицијата се преземаат мерки за одговорност на 

полициските службеници.
10

 

Без соодветни мерки за надзор, Полицијата може да биде 

употребена како оружје за присилба на државата или самата таа да се 

однесува антисоцијално и незаконски во реализација на сопствените 

цели. Постои можност власта да ја злоупотреби полицијата секогаш, 

секаде, во секое време и во секој политички систем.
11

 Меѓутоа, само не 

е важно дали Полицијата формално-правно е подложна  на контрола и 

одговорност, туку дали тие се реално остварливи и функционални. На 

тој начин во литературата се прави разлика помеѓу „контролирани“ и 

„неконтролирани“ полициски системи. Првите се оние системи во кои 

постојат општествени механизми за контрола над работата на 

Полицијата и утврдување на одговорност, а другите се карактеризираат 

со потполно отсуство или постоење на безживотни механизми за 

контрола над Полицијата.
12

  

Слободно може да кажеме дека контролата и надзорот над 

работата на Полицијата е многу сложен процес поради различните 

надлежности кои ги има Полицијата, постоењето на различни видови на 

контрола и надзор и одговорноста која треба да се докаже во случај на 

                                                 
9
 Прирачник за демократско полициско работење, ОБСЕ, Виена, 2008, стр. 33. 

10
 Vasilevic, D., Kontrola policije u demokratskoj pravnoj drzavi, Tematski zbornik radova, 

Polozaj I uloga policije u demokratskoj drzavi, Kriminalisticko – policijska akademija – 

Beograd, 2013, str. 13. 
11

 Бакрески, О., Контрола на безбедносниот сектор, Филозофски факултет, Скопје, 

2008, стр. 101. 
12

 Vasilevic, D., Kontrola policije u demokratskoj pravnoj drzavi, Tematski zbornik radova, 

Polozaj i uloga policije u demokratskoj drzavi, Kriminalisticko – policijska akademija – 

Beograd, 2013, str. 14. 
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повреда на човековите слободи и права и пречекорување на законски 

дадените овластувања. 

 

 
Табела бр. 21 и Графикон бр. 26 Дали до сега сте имале контакт со 

Полицијата? 

 
f % 

да 795 69,7 

не 346 30,3 

Вкупно 1141 100,0 
 

 

Во согласност со табелата и графиконот може да констатираме 

дека од анкетираните граѓани доминираат оние кои имале контакт со 

Полицијата. Така, од вкупно 1.141 испитаник, дури 795 или 69,7% 

одговориле дека во секојдневното живеење дошле во контакт со 

Полицијата, а 346 испитаници или 30,3% немале контакт со Полицијата. 

Поради фактот што мноштвото испитаници имале контакт со 

Полицијата, може да кажеме дека понатамошните нивни ставови и 

перцепции би биле веродостојни за анализа и коментар. 

 
Графикон бр. 27 . Доколку сте имале контакт со Полицијата,  

како го оценувате односот на полицискиот/те службеник/ци кон Вас? 

 
 

Од графиконот број 26 може да се согледаат резултатите од 

испитаните граѓани врз чија основа може да се оцени односот на 

1; да; 
795; 
70% 

1; не; 
346; 
30% 

13,7% 

3% 

24% 

2,4% 

11,3% 

9,5% 

7,4% 

12% 

1,3% 
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полициските службеници кој го манифестирале во текот на нивниот 

контакт со граѓаните. На испитаниците им беа понудени неколку 

алтернативи на одговори со кои би го оцениле односот на полициските 

службеници. Она што е интересно во поглед на резултатите е тоа дека 

постојат одредени поделени ставови. Значителен број испитаници или 

247 (24%), односот на полициските службеници го оценуваат како 

професионален, дури 156 (13,7%) сметаат дека е љубезен, а 129 (11,3%) 

испитаници сметаат дека е добронамерен. Карактеристичен е бројот на 

испитаници кои односот го оцениле како непрофесионален, односно тоа 

го направиле 137 граѓани или 12%, а 108 од нив се изјасниле дека 

полициските службеници имаат незаинтересиран однос. 176 

испитаници или 15,4% избегнале да дадат одговор на поставеното 

прашање. 

Од претходно изнесеното може да констатираме дека речиси 2/3 

од испитаниците во случаите кога имале контакт со полициски 

службеници, нивниот однос кон нив го оценуваат позитивно (љубезен, 

хуман, професионален, етичен и добронамерен). Меѓутоа, од овие 

податоци не можеме да генерализираме за односот на полициските 

службеници кон граѓаните воопшто, бидејќи испитаниците можеби не 

се јавиле во својство на прекршители на законските норми. 

 
Табела бр. 22.  Дали Вие како граѓани мислите дека можете да влијаете  

на работата на Полицијата? 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет на наш интерес беше и тоа дали граѓаните сметаат дека 

може да влијаат на работата на Полицијата. Па од претходната табела 

каде е прикажан одговорот на испитаниците, загрижувачки е фактот 

што тие во значаен број сметаат дека не може да влијаат на работата на 

Полицијата. Дури 689 или 60,4% се изјасниле така, а 452 од нив сметаат 

дека може на некаков начин да влијаат во работењето на Полицијата. 

Ова укажува на недоволната информираност на граѓаните за нивното 

можно влијание врз работата на Полицијата и нејзина корекција и 

критика, преку разните форми на активности и механизми, како што се, 

на пример, членувањето во невладините организации или другите 

облици на контролни и надзорни активности во рамките на граѓанскиот 

сектор. Од ова може да се заклучи дека има потреба од засилено 

 f % 

Да 452 39,6 

Не 689 60,4 

Вкупно 1141 100,0 
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работење за подигање на свеста на граѓаните по однос на оваа 

проблематика. 

 

3. Контрола и надзор над Армијата 
 

Армијата отсекогаш имала значајна улога во рамките на 

државниот механизам. Една од основните функции на Армијата е 

одбранбената, односно заштитата на границите на земјата. Таквата 

задача е во функција на заштита на територијалниот интегритет и 

суверенитетот на земјата.
13

 Не постојат конкретни меѓународно 

прифатени стандарди и законитости во областа на контролата и 

надзорот над Армијата, бидејќи одбраната се смета за дел од 

националната сувереност со сите нејзини карактеристики. Поради тоа, 

механизмите и процедурите за контрола и надзор над војската може да 

бидат со различен интензитет што покажуваат и искуствата на 

современите држави. 

Контролата над Армијата претставува важна функција на 

државата каде има можност да изврши увид во работата и состојбата на 

Армијата и да преземе мерки за подобрување на таквата состојба. Целта 

на контролата е да ја доведе Армијата во состојба на организираност и 

функционалност и да обезбеди најоптимален начин на извршување на 

законски утврдените задачи. За да се спречи можноста одредени органи 

на власта да ја злоупотребат Армијата, таа е контролирана од 

претседателот на државата и од Парламентот, нормално, по одредени 

прашања кои конкретно се разграничени во позитивните прописи. 

Во врска со самиот поим на контрола над Армијата се појавуваат 

три термини и тоа: цивилна, парламентарна и демократска.
14

 Сите три 

вида на контрола над Армијата се користат како синоними, меѓутоа 

демократската контрола е најширока и најсеопфатна која детално ги 

содржи сите карактеристики на контролата.   

Покрај наведените видови на контрола над Армијата од 

исклучително значење е и цивилната контрола. Таа се смета за една од 

основните принципи на демократијата во современите држави, која во 

себе содржи право демократски избраните органи на власта 

транспарентно да остваруваат контрола над одбраната и Армијата. Тоа 

подразбира размена на информации за планирање на одбранбените 

работи, ангажирање на средства, локации на единиците, јавност на 

                                                 
13

 Мојаноски, Ц., Основи на општественото уредување, Педагошки факултет – 

Штип, 2. Август – Штип, 2002, стр. 314. 
14

 Zugic, R., Civilna kontrola vojske, kontrola budzeta, Vojnoizdavacki zavod, Beograd, 

2007, str. 36 -37. 
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буџетот, странска воена помош, јавност на меѓуармиската воена 

соработка, отвореност кон цивилните органи, владините и невладините 

организации и средствата за јавно информирање.
15

 

Двата основни вида цивилна контрола над Армијата битно се 

разликуваат не само според субјектите кои се одговорни за нејзино 

спроведување, туку што е далеку позначајно според мотивите кои ги 

раководат во тоа. Првиот облик на цивилно–политичка контрола е 

карактеристичен за плуралните демократски системи. Во нив цивилната 

супрематија над Армијата се јавува како посебен аспект на 

ограниченоста и подреденоста на јавната власт во однос на 

демократската општествена контрола. Во такви услови војската му се 

подредува на политичко–државните фактори и институции кои се 

основни носители на оваа контрола. Оваа дејност се врши со една 

основна цел: дистанцирање на војската од центрите на политичка моќ и 

гарантирање на слободата и интегритетот на цивилното општество. Во 

такви услови, политичката подреденост на војската не се поврзува со 

лојалноста кон одредена владејачка гарнитура и нејзината политика и 

идеологија. Всушност, основната интенција се состои во подведување и 

на политичката власт и на Армијата под уставот и законите. Вториот 

тип на цивилна контрола е карактеристичен за недемократските 

системи. Во нив, по правило, оваа функција е целосно концентрирана во 

рацете на владејачката, поточно во единствената политичка партија. Ова 

се должи на фактот што семоќната партија во овие системи претставува 

вистинска еманација на цивилната власт. Сите најважни ингеренции во 

оваа сфера фактички се концентрирани во партијата, а се реализираат 

низ два паралелни процеса: прво, со засилена идеолошко – политичка 

хомогенизација во редовите на Армијата и второ, со поставување на 

важни партиски личности на највисоките воени позиции.
16

    

Генерално гледано, видот и ефектите од цивилната контрола над 

Армијата во секое општество се детерминирани од карактерот на 

општиот и начелен однос помеѓу цивилната и воената област. 

Всушност, целосна и апсолутна контрола и надзор над Армијата е 

тешко остварлива задача. 

  

                                                 
15

 Zugic, R., Civilna kontrola vojske, kontrola budzeta, Vojnoizdavacki zavod, Beograd, 

2007, str. 46. 
16

 За ова повеќе кај: Ванковска-Цветковска, Б., Војската и демократијата, Детска 

радост, Скопје, 1995, стр. 103-106.  
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4. Контрола и надзор над разузнавачките агенции 
 

Разузнавачките агенции претставуваат клучна компонента и 

имаат круцијална улога во секоја држава, поради тоа што обезбедуваат 

навремени и ефективни информации и даваат независна анализа на тие 

информации кои се однесуваат на безбедноста на државата и заштита на 

нејзините витални интереси. Поради заканите и ризиците по 

внатрешната безбедност, државите во светот на разузнавачките агенции 

им имаат дадено огромни овластувања за борбата против тероризмот, 

организираниот криминалитет, трговијата со дрога, оружје, луѓе и сл. 

Во демократските општества, разузнавачките служби треба да се 

стремат да бидат ефективни, политички неутрални, да се придржуваат 

кон професионалната етика, да работат во рамките на законските 

овластувања и во согласност со уставно–законските норми и 

демократски практики на државата. Демократската контрола и надзор 

над разузнавачките структури треба да започне со јасна и експлицитна 

рамка, според која во рамките на законот ќе се формираат 

разузнавачките служби. Законите, исто така, треба дополнително да ги 

утврдат границите на овластувањата, методите на работење и 

средствата со кои ќе се сметаат за отчетни. 
17

 

Во земјите во светот контролата и надзорот над разузнавачките 

агенции честопати се ограничени. Тие се помалку отворени и развиени 

во споредба со другите контролни и надзорни механизми над другите 

безбедносни служби. Формата на контрола и надзор зависи од 

законската традиција на државата, политичкиот систем и сл. Во многу 

земји контролните и надзорните механизми се поделени помеѓу 

законодавната, извршната и судската власт. 

Земајќи го предвид ,,надзорот“ над разузнавачките агенции се 

појавуваат првобитни прашања: Кон кого службите треба да покажат 

одговорност? (владата, парламентот или некое независно тело) Но 

прашањето е За што? (трошок, политика или операции) и Кога? (пред 

или после извршувањето на операциите). Операциите очигледно се 

чувствителни, но и покрај тоа може да предизвикаат политички 

прашања кои се од областа и се во интерес на државата. Ако едно тело 

за контрола и надзор има предзнаење за чувствителните и контроверзни 

операции, тоа ќе ја попречи нивната способност во објективното 

контролирање и вршење надзор подоцна. Долгорочната природа на 

                                                 
17

 Fluri, P., Born, H., Parlamentary oversigh of the Security Sector, DCAF, Geneva, 2003, 

p. 64. 
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работата на разузнавачките агенции, поделбата на прегледот и 

тековните активности се тешки во практиката.
18

  

Контролата и надзорот над разузнавачките служби не бара само 

преземање на координирани мерки од страна на неколку државни 

органи, туку и активна контрола и надзор од страна на граѓанското 

општество, медиумите и сл. Тајноста на разузнавачката работа, заканата 

за човековите права и недостатокот од парламентарна и судска контрола 

иницираат потреба за ефективен надзор од страна на органите и телата 

независни од Владата. Предност на ваквиот вид надзор над 

разузнавачките служби е тоа што тие немаат ограничување на нивната 

способност за анализа и критика на владините политики. 

 

5. Контрола и надзор над агенциите за приватно 
обезбедување 

 

Контролата и надзорот врз работењето на агенциите за приватно 

обезбедување во Република Македонија ја врши Министерството за 

внатрешни работи. Според новиот Закон за приватно обезбедување
19

 се 

воведуваат поригорозни критериуми за работа и поголема контрола над 

агенциите за обезбедување. Порано, иако контролата и надзорот беа во 

надлежност на Министерството за внатрешни работи, односно Отсекот 

за оружје, експлозивни и опасни материи при Секретаријатот за 

внатрешни работи - Скопје, сепак, не беше прецизиран начинот на 

вршење на таквата контрола и надзор.  

Редовен надзор над работата на Комората за обезбедување на 

лица и имот и правните лица за приватно обезбедување врши 

Министерството за внатрешни работи најмалку еднаш во календарската 

година.
20

 

Овластените службени лица на Министерството за внатрешни 

работи во согласност со Законот за приватно обезбедување ги вршат 

следните работи на надзор:
21

 

1. утврдуваат дали и како се спроведува Законот и прописите 

донесени врз основа на Законот за приватно обезбедување; 

2. проверка на евиденцијата на склучени договори; 

                                                 
18

 Born, H., Jonson, L., Leigh, I., Who's watching the spies?, Establishing Intelligence 

Service Accountability, Washington, 2005, p. 83. 
19

 Закон за приватно обезбедување, „Службен весник на Република Македонија“, бр. 

166/12. 
20

 Ibid, член 66, став 2. 
21

 Ibid, член 67. 
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3. преглед на деловни простории, технички средства, уреди и 

возила кои се употребуваат во вршењето на работи на 

приватното обезбедување, 

4. проверка на начинот на чување и носење на огненото оружје, 

како и на способноста на ракување и употреба на огнено оружје; 

5. проверка на начинот на примена на овластувањата на 

работниците за обезбедување. 

По потреба овластените службени лица на Министерството за 

внатрешни работи вршат и други мерки и активности со кои се врши 

контрола и надзор. За извршениот надзор во правните лица кои вршат 

приватно обезбедување Министерството за внатрешни работи составува 

записник.   

Министерството за внатрешни работи има можност доколку 

правното лице кое врши обезбедување на лица и имот не ги исполнува 

условите кои се предвидени или не ги отстрани недостатоците да им ја 

одземе дозволата за обезбедување. Исто така, постои можност 

Министерството за внатрешни работи да и ги одземе јавните 

овластувања на Комората за приватно обезбедување.  

Агенциите за обезбедување треба да бидат под мониторинг и на 

јавноста, цивилното општество, медиумите, невладините организации и 

сл. Само на тој начин успешно би се подобрило функционирањето на 

овој систем кој зазема сè поголем дел од безбедносната заедница. 



 ГЛАВА ПЕТТА 
 

МЕХАНИЗМИ НА КОНТРОЛА И НАДЗОР НАД 
БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Контрола и надзор од страна на законодавната 
власт 

 

Во демократските општества, политичките одлуки се донесуваат 

преку избраните претставници на граѓаните
*
. Законодавната власт 

остварува контрола и надзор над безбедносниот систем преку 

донесување на закони со кои ги дефинираат и ги регулираат службите за 

безбедност и нивните овластувања. Исто така, законодавната власт е 

должна да врши контрола и надзор над спроведување на усвоениот 

буџет и на тој начин да поттикнува одговорност. 

Политичкиот карактер на заштита на слободите и правата на 

граѓаните се врзува за највисокиот законодавен орган во државата – 

Собранието на Република Македонија. Контролата и надзорот над 

безбедносниот систем се остварува преку парламентарните комисии. 

Парламентарните комисии се најмоќни тела во рамките на 

Парламентот и неговата работа. Тие претставуваат значаен уставен 

механизам за контрола и надзор од страна на Парламентот, чијашто 

уставна основа е содржана во членот 76 од Уставот на Република 

Македонија, каде што е утврдено дека Собранието на Република 

Македонија може да основа анкетни комисии за сите области и за сите 

прашања од јавен интерес. Комисиите овозможуваат директна 

комуникација помеѓу парламентарците од различни политички партии. 

Парламентарните комисии се неопходни поради фактот што 

овозможуваат да се дискутира за безбедносните прашања повеќе на 

партиска основа. Постигнувањето консензус на политичко ниво е 

особено значајно во оваа област. Потребно е да се истакне фактот дека 

по прашањето за членството на Република Македонија во НАТО и ЕУ 

постои консензус меѓу сите политички партии. Собранието на 

Република Македонија како носител на законодавната власт треба 

поенергично и поцврсто да ја спроведува оваа функција. Тоа има 

надлежности во остварувањето на надзорот над безбедносниот систем, 

па оттука со реформите се јавува потреба од зајакнување на неговата 

контролна функција, која во овој момент не се чувствува. 

                                                 
*
Доц. д-р Ице Илијевски. 
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Комисиите се можност, но и еден од начините за поширока 

расправа каде што постојат предуслови за конструктивни дискусии и 

можност за поголема легитимност во расправата на одделни прашања, 

затоа што во основа тука ќе се испреплетат односите меѓу партиите кои 

се партиципиенти во Собранието. Координацијата на политичкото ниво 

за овој сегмент е особено важна и во основа ќе се релативизира преку 

меѓупартискиот консензус.
1
 

Во Собранието на Република Македонија се основаат работни 

тела - комисии за разгледување предлози за донесување закони, нацрти 

на закони, предлози на закони и други општи акти што ги донесува 

Собранието, за следење на извршувањето на актите на Собранието, како 

и за проучување и претресување на други прашања од неговата 

надлежност. Кандидатите на комисиите се кандидираат од страна на 

парламентарните групи. Претседателите, замениците на претседателите, 

членовите на работните тела и нивните заменици се избираат од редот 

на пратениците во Собранието. Во работата на работните тела 

учествуваат претседателот и членовите на работното тело, а во случај на 

нивна спреченост за присуство на седницата на комисијата, 

определуваат нивен заменик од редот на замениците на членовите на 

комисијата. 

Во однос на времетраењето се формираат постојани и повремени 

или ad hok собраниски комисии. Надзорната функција на овие комисии 

дејствува на еден реактивен начин, односно откако ќе настанат 

проблемите. Потребно е надзорната функција да е проактивна за да не 

постои несоодветно дејствување на институциите од безбедносниот 

систем.  

Од доменот на безбедносниот систем, постојат неколку комисии 

коишто вршат контрола и надзор во оваа област и тоа:  

 Комисија за одбрана и безбедност;  

 Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и 

контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање;  

 Комисија за надзор за спроведување на мерките за следење на 

комуникациите од страна на Министерството за внатрешни 

работи и Министерството за одбрана;  

 Комисија за финансирање и буџет, и  

 Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата 

на граѓанинот. 

Овие комисии имаат моќ да вршат парламентарна контрола во 

името на Парламентот. Исто така, контролата и надзорот над буџетот на 

                                                 
1
 Бакрески, О., Контрола на безбедносниот сектор, Филозофски факултет, Скопје, 

2008, стр. 175. 
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безбедносниот систем е централната функција на парламентарната 

контрола и надзор. Парламентот има должност да влијае врз буџетот на 

безбедносниот систем бидејќи финансирањето се врши со државни 

пари, односно со парите на граѓаните. 

 

2. Контрола и надзор од страна на извршната власт 
 

Ефикасна надворешна контрола над безбедносниот систем мора 

да се извршува од страна на извршната власт. Таквата контрола и 

надзор во Република Македонија се одвива преку Владата и 

претседателот. 

Владата како централно тело на извршната власт е одговорна за 

националната безбедност во целина и за потребните способности на 

земјата, особено во рамките на нејзината уставна моќ. Таа ги насочува и 

врши мониторинг на активностите на државните органи и дирекции кои 

директно оперираат на полето на националната безбедност и одбраната. 

Владата води грижа за способностите на земјата, за обезбедување на 

безбедносниот сектор со различни видови на материјални ресурси. 

Владата дејствува во согласност со одлуките на Парламентот и 

директивите на претседателот кои се однесуваат на оваа специфична 

област на нејзина одговорност. Владата, исто така, ги координира и ги 

контролира активностите на централната извршна власт (министерства, 

државни сектори и дирекции), како и на локалната извршна власт и го 

формира државниот буџет за имплементација на специфични програми 

во областа на националната безбедност.
2
  

Во согласност со Уставот, Владата е носител на извршната власт 

и како таква таа е овластена да извршува контрола на државната 

администрација. Владината контрола и надзор, генерално, се одвива 

преку соодветните министри за одбрана и внатрешни работи или преку 

директорите на различни дирекции од оваа сфера, кои Владата ги 

назначува. На чело на Министерството за одбрана и Министерството за 

внатрешни работи стојат министри. Министрите треба да имаат 

соодветна контрола и информации за да бидат во состојба да му дадат 

отчет на Парламентот за користењето на правните овластувања и 

трошоци од страна на безбедносниот систем. 

Претседателот на Република Македонија директно задира во 

сегментот на вооружените сили, со тоа што стои на нивно чело како 

врховен командант. Во согласност со Уставот, претседателот има право 

да назначува и разрешува началник на Генералштабот на АРМ, да 

                                                 
2
 Бакрески, О., Контрола на безбедносниот сектор, Филозофски факултет, Скопје, 

2008, стр. 187. 
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поставува и да разрешува генерали. Началникот којшто командува со 

единиците на војската одговара директно пред претседателот и 

министерот за одбрана. Исто така, контролата може да се препознае и со 

тоа што претседателот потпишува одобрување за сите нови закони, што 

му дава сила да примени вето. Во рамките на ингеренциите на 

претседателот спаѓаат и донесувањето бројни акти кои понатаму се 

проследуваат до Министерството за одбрана поради нивно 

понатамошно спроведување. Тој претседава со еден посебен 

советодавен орган - Советот за безбедност на Република Македонија и 

именува тројца од членовите на Советот. Претседателот е еден од 

овластените предлагачи на воена и на вонредна состојба, кога 

Собранието не може да се состане и има можност да именува и 

разрешува Влада и други функционери во време на воена состојба.   

Во однос на разузнавачките служби, претседателот го именува и 

разрешува директорот на Агенцијата за разузнавање, со тоа што тој 

директно одговара пред претседателот и е обврзан да поднесува 

извештај, најпрво до претседателот. 

 

3. Контрола и надзор од страна на судовите во 
Република  Македонија 

 

Едно општество не би било демократско, ниту би 

функционирало според принципите на правната држава ако судската 

власт не би зела учество во спроведувањето контрола над 

безбедносниот систем. Судската власт претставува значаен субјект на 

надворешна контрола која секојдневно остварува контрола и надзор врз 

безбедносниот систем. 

Судската контрола се состои во организацијата на судството, кое 

пред сè треба да го заштити од мешање, интервенции, наметнување на 

другите власти, кои ќе значат мешање во судската власт со наметнување 

и загрозување, на кој било начин, на неговата независност и 

самостојност.
3
  

Судската власт го надгледува безбедносниот систем и го гони 

секое незаконито работење на вработените во оваа област преку 

граѓански и кривични постапки.  

Во Република Македонија, судската власт ја остваруваат 

судовите. Судовите се самостојни и независни и судат врз основа на 

Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во 

согласност со Уставот. Во однос на организацијата на судството, 

                                                 
3
 Тумановски, Д., Независно судство во функција на заштита на правата и 

слободите на човекот, Скопје, 2007, стр. 335. 
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судската власт ја вршат: основните судови, апелационите судови, 

Врховниот суд и Управниот суд. 

Судовите имаат овластувања за директен надзор над 

безбедносниот систем. Но, во што се состои судската контрола? 

Одбранбените и безбедносните системи по својата природа се 

поставени хиерархиски т.е. постои синџир на командување и 

извршување на одлуки. Меѓутоа, што се случува кога доаѓа до кршење 

на законите или другите прописи? Тука се поставува прашањето: Како 

да се заштитат припадниците и/или вработените во безбедносниот 

систем од самоволието на нивните претпоставени? и Како да се 

заштитат правата што ги имаат припадниците во безбедносните 

структури? Судската контрола се сведува на ефикасна заштита на секој 

поединец кој на кој било начин ќе се најде во правен однос со одделни 

институции и органи на системот на национална безбедност. Поради 

тоа, судската контрола е законско обезбедување на заштита на правата 

на поединецот, без разлика дали се работи за човекови права.
4
  

 

4. Контрола и надзор од страна на граѓанското 
општество 

 

Главните начини на кои граѓанското општество учествува во 

контролата и надзорот над безбедносниот систем се
5
: 

 Како извор на совети за политиката и техничка експертиза што 

може да ги информира креаторите на политики и да обезбеди 

увид во потребите и интересите на заедницата во однос на 

безбедносните прашања. 

 Преку унапредување на домашната сопственост и вклучување 

опфаќајќи различни групи во дискусиите за темите поврзани со 

безбедноста. 

 Како „куче чувар“ за да бидат одговорни властите за нивните 

активности преку лобирање, кампањи за подигање на свеста кај 

јавноста или директен притисок од населението.   

 Преку олеснување на дијалогот и преговорите меѓу креаторите 

на политики, институциите и официјалните претставници на 

безбедносниот систем и населението. 

 Преку кампањи за застапување кои ја подигаат свеста за 

клучните безбедносни грижи и прашања, за кршењето на 

                                                 
4
 Бакрески, О., Контрола на безбедносниот сектор, Филозофски факултет, Скопје, 

2008, стр. 199. 
5
 Барнс, К., Албрехт, П., Надзор на граѓанското општество врз безбедносниот 

сектор и родот, ОСЦЕ/ОДИХР, Женева, 2008, стр. 2. 
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човековите права, несоодветно користење средства или други 

такви прекршувања. 

 Преку пружање услуги и обезбедување алтернативни извори на 

безбедност и правда во случаите кога државата не е во 

можност/или не сака да ги преземе овие улоги, или кога 

граѓанското општество е подобро поставено за да обезбеди вакви 

услуги. 

Цивилното општество често е повикано на дискусија за 

контролата и надзорот врз безбедносниот систем. Иако, спаѓа во редот 

неформални (надворешни) механизми на контрола и надзор, сепак, 

јавното надгледување во работењето на институциите кои обезбедуваат 

безбедност во државата и барање на нивна одговорност и отчетност е од 

непроценливо значење. 

Во Република Македонија експертите укажуваат на фактот дека 

цивилната контрола над работата на безбедносните служби, која во 

принцип треба да ја вршат медиумите, невладиниот сектор и во еден дел 

стручните (образовни) институции, дури и не постои. Освен 

парцијалните укажувања како дел од проектните извештаи на невладини 

организации што го следат полициското работење, комплетно 

отсуствуваат специјализирани проекти што ќе се однесуваат 

првенствено на контролата над работата, пред сè, на тајните служби и 

оправданоста на примената на тајните методи и во тој контекст 

почитувањето на човековите слободи и права.
6
 

 

5. Контрола и надзор од страна на медиумите 
 

Медиумите во демократските земји треба да играат главна улога 

во олеснување на можностите за јавно презентирање и изложување на 

недостатоците и пропустите во работењето на безбедносните органи и 

институции. 

Медиумите постојано известуваат за безбедноста и одбраната во 

државата и испраќаат одредени пораки за активностите на 

безбедносните институции кои се дел од безбедносниот систем. Дел од 

таквите активности ги актуелизираат и им придаваат големо значење, а, 

пак, дел од нив од најразлични причини ги занемаруваат и ги скриваат. 

Медиумите имаат улога во надгледување на моќта на безбедносните 

институции со тоа што имаат можност да го подигнат гласот и да дадат 

                                                 
6
 Утрински весник, официјална веб-страница, достапно на: 

http://www.utrinski.mk/?ItemID=003F11751500C84D909497A993184394, [пристапено 

на 15.2.2014]. 
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најразновидни погледи и мислења и сето тоа да го процесуираат како 

информација во јавноста. 

Информациите, јавните дебати и дискусии овозможени од 

медиумите треба да им служат на граѓаните полесно да ги разберат и 

вреднуваат настаните поврзани со безбедносните случувања и 

активностите на надлежните органи. Новинарите многу често во својата 

работа базирана на истражување можат да откријат одредени негативни 

појави за лицата вработени во безбедносниот систем како корупција, 

непрофесионално однесување, пропусти во надлежностите и 

овластувањата кои ги имаат и на посреден начин да остварат контрола и 

надзор во овој сегмент. 

Според условите на цивилната контрола, медиумите се 

одговорни за дисеминација на следните информации:
7
 

1. Стратешки важни документи, како што е документот за 

Национална безбедност; 

2. Годишни буџети и извори на финансиски средства на сите 

безбедносни органи во рамките на безбедносниот систем; 

3. Важни парламентарни дискусии и одлуки, амандмани кои се 

однесуваат на безбедносниот систем, како и неделни прес-

конференции одржани од органите на безбедносниот систем; 

4. Промоција на интернет-страниците кои вклучуваат дискусии и 

средби во парламентот и работата на парламентарните комисии 

кои се фокусираат на безбедноста; 

5. Промоција на годишни извештаи и публикации кои се 

однесуваат на безбедносни прашања и проблеми; 

6. Истражувања и ревизии на извештаи поднесени до судовите; 

7. Информации кои се однесуваат на протоколи за внатрешната 

безбедност, а се воспоставени од актерите на безбедносниот 

систем, како и билатерални или мултилатерални договори со 

други безбедносни органи од други земји.  

Медиумите покрај тоа што вршат промоција на контролата и 

надзорот над безбедносниот систем тие се и одговорни за неговата 

транспарентност, но, сепак, застапуваат теза дека постои потреба од 

правно регулирање и постоење на официјални документи во 

безбедносната сфера за нивна меѓусебна интеракција.  

Кога станува збор за објективноста на медиумското 

информирање на граѓаните за општествените случувања, тоа е 

релативна работа, бидејќи зависи од голем број фактори кои посредно 

или непосредно влијаат врз работата на медиумите. Сопственоста на 

                                                 
7
 Cizre, U., Democratic Oversight and Reform on the Security Sector in Turkey, 2006, p. 

294. 
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одделни медиуми, идеолошката поставеност, финансирањето, 

политичко – пaртиските влијанија итн. се само дел од причините кои 

имаат свое влијание врз медиумското работење и објективноста на 

нивните информации. Во Република Македонија, медиумите почнаа сè 

повеќе да се класификуваат во група на „партиски поддржувачи“, 

„партиски оцрнувачи“, „промотори на националните интереси“, 

„поттикнувачи на етничка нетрпеливост и нетолеранција“, „безбедносни 

провокатори“ итн. Ова широко милје на медиумски атрибути нè 

наведува на фактот дека медиумската политика во Република 

Македонија не е во потполна координација со националните интереси, 

односно со внатрешно–политичките и надворешно–политичките 

аспирации на државата.
8
 

Во државите каде што медиумите не се независни од владините 

тела, лесно може да се случи тие да бидат злоупотребени од страна на 

власта за пропагандни цели. Во вакви случаи медиумите, едноставно, не 

може да ја подобрат транспарентноста и демократскиот надзор над 

безбедносниот систем.
9
  

  

6. Меѓународен контролен механизам – Комитет за 
превенција од тортура 

 

Комитетот за превенција од тортура е формиран од страна на 

Собранието на Советот на Европа уште во 1987 година, а првата посета 

била реализирана во 1990 година. Комитетот го сочинуваат независни и 

непристрасни експерти од различни области, вклучувајќи и правници, 

пенолози, криминолози, медицински работници, политичари и 

специјалисти за прашања поврзани со затворите и Полицијата. Не се 

наведуваат областите од каде може да се избираат членовите, туку тие 

треба да бидат личности со висок морал, познати по својата 

компетентност во областа на човековите права или личности кои имаат 

професионално искуство во областите кои се предмет на нејзин интерес. 

Комитетот на министри на Советот на Европа избира по еден член во 

КПТ од секоја земја-членка. Членовите на КПТ истапуваат лично, 

односно тие не ја претставуваат државата во однос на која се избрани. 

                                                 
8
 Бакрески, О., Контрола на безбедносниот сектор, Филозофски факултет, Скопје, 

2008, стр. 235. 
9
 Parliamentary Oversight of the Security Sector, Inter – Parliamentary Union and DCAF, 

Geneva, 2003, p. 39.  
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Со цел да се обезбедат натамошни гаранции за независноста, членовите 

на КПТ не одат во посети на државите во однос на кои се избрани.
10

 

Според Деловникот на КПТ, внатрешната организациска поста-

веност се состои од членови, претседателство, биро и секретаријат. Исто 

така, на ова супервизорско тело му е дадена можност за формирање и на 

ad hoc работни групи составени од определен број на членови. 

Деловникот ги утврдува и правилата на работа на КПТ кои опфаќаат 

состаноци, начин на работа, одлуки, извештаи, известувања и сл. 

Република Македонија како членка на Советот на Европа од 1995 

година ги има ратификувано Европската конвенција за заштита од 

мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување, 

Протоколите 1 и 2, и Европската конвенција за човекови права, а со тоа 

има создадено и услови за спроведување на посети од страна на КПТ.   

Во изминатиот период КПТ има спроведено неколку редовни и 

вонредни посети во Република Македонија. Таквите посети имаа за цел 

да увидат дали постои примена на тортура и нечовечко или 

понижувачко постапување или казнување, да ги утврдат материјалните 

услови на полициските ќелии, дали задржаните лица имаат пристап до 

храна и вода, како и тоа дали се применуваат заштитни мерки против 

малтретирање на лица лишени од слобода и дали тие лица се 

информирани за своите права. Во рамките на досегашните спроведени 

посети, членовите на КПТ оствариле средби со претставници од 

највисоко ниво во Министерството за внатрешни работи, Министерст-

вото за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерс-

твото за здравство и Министерството за труд и социјална политика. По 

сопствена иницијатива членовите на КПТ оствариле посети во повеќе 

објекти на министерствата во кои престојуваат лица лишени од слобода 

и затвореници. 

При посета на полициските станици, каде што се прави увид на 

просториите за задржување, членовите на КПТ оствариле разговори со 

лица кои во тој момент биле задржани, потоа со лица кои претходно 

биле задржани, како и со полициски службеници во врска со начинот на 

евидентирање на преземените дејства и постапувањето со задржаните 

лица. При посетите на КПТ забелешките се однесувале на непоста-

пување по процедурите утврдени со пропис. Генерално, КПТ се интере-

сира за конкретни резултати и преземени конкретни мерки за 

                                                 
10

 Европски комитет за спречување од тортура и нечовечко и понижувачко 

постапување или казнување, достапно на: http://www.cpt.coe.int/macedonian.htm, 

[пристапено на 15.8.2013]. 
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конкретни, индивидуални случаи, но и за начелните забелешки за 

системските недостатоци.
11

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ И ДИСКУСИЈА 

 
Табела бр. 23 . Дали јавноста (граѓаните) доволно знае кои се 

надлежностите  и овластувањата на Полицијата и другите безбедносни 

органи? 

 f % 

Да, доволно знаат 95 8,3 

Делумно знаат 453 39,7 

Не знаат доволно 416 36,5 

Воопшто не знаат 130 11,4 

Не можам да оценам 47 4,1 

Вкупно 1141 100,0 

 

На прашањето - „Дали јавноста (граѓаните) доволно знае кои се 

надлежностите и овластувањата на полицијата и другите безбедносни 

органи?“ анкетираните испитаници имаа можност да изберат една од 

неколку понудените алтернативи. Во најголем дел тие сметаат дека 

јавноста (граѓаните) делумно знае за надлежностите и овластувањата на 

Полицијата и другите безбедносни органи (39,7%). Значајна е бројката 

на испитаници кои одговориле дека не знаат доволно кои се 

надлежностите и овластувањата на Полицијата и другите безбедносни 

органи (36,5%). Од ова произлегува дека кај граѓаните доминира свеста 

за тоа дека или делумно знаат или не знаат доволно кои се 

надлежностите и овластувањата, а со тоа и не знаат кога им се 

повредени правата, односно кога постои злоупотреба или 

пречекорување на овластувањата на Полицијата и другите безбедносни 

органи.  

                                                 
11

 Надворешен надзор на органите за спроведување на законот – Анализа на 

меѓународните стандарди, домашното законодавство, механизми, институции и 

практика, Скопје, 2008, стр. 65. 
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Графикон бр. 28. Дали јавноста (граѓаните) имаат потреба да се 

запознаат со  надлежностите, овластувањата и доменот на работа на 

Полицијата и другите безбедносни органи? 

  
На овој графикон се претставени одговорите на прашањето дали 

јавноста има потреба да се запознае со надлежностите, овластувањата и 

доменот на работа на Полицијата и другите безбедносни органи. Дури, 

1.013 испитаници одговориле потврдно, а 128 од нив сметале дека 

јавноста не треба да знае за надлежностите, овластувањата и доменот на 

работа на Полицијата и другите безбедносни органи. Преку овие 

податоци се покажува дека веќе постои свест и потреба да се запознае 

јавноста со надлежностите и овластувањата на Полицијата и другите 

безбедносни органи. 

 
Графикон бр. 29.  Дали мислите дека постои злоупотреба на службените 

овластувања од страна на Полицијата и другите безбедносни органи? 

 
 

На графиконот број 28 е претставена анализата на испитаниците 

опфатени со анкетирањето која го прикажува опсегот на варијацијата на 

одговорот на едно од клучните прашања, односно дали постои 

злоупотреба на службените овластувања од страна на Полицијата и 

другите безбедносни органи. Претставниците на граѓаните на ова 

прашање се изјасниле дека злоупотреба на службените овластувања 
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постои и тоа дури 960 испитаници мислат така, а 181 од нив сметаат 

дека не постои злоупотреба на службените овластувања. Со тоа се 

потврдува констатацијата дека Полицијата и другите безбедносни 

органи во одредени ситуации ги злоупотребуваат своите овластувања и 

со тоа директно задираат во човековите слободи и права на граѓаните. 

 
Табела бр. 24.  Дали знате кој врши контрола и надзор над безбедносниот 

систем во Република Македонија 

  

  

  

 да не 

f f 

1) Парламентот 639 502 

2) Владата 890 251 

3) Судот 600 541 

4) Јавниот обвинител 574 567 

5) Граѓаните 327 814 

6) Медиумите 401 740 

7) Советот во мојата општина 336 805 

8) Невладините организации 315 826 

9) Народниот правобранител   525 616 

 

Она што нас нè интересираше за потребите на ова истражување 

беше тоа колку се запознати граѓаните со тоа кој врши контрола и 

надзор над безбедносниот систем во Република Македонија. Затоа беа 

наведени дел од формалните и неформалните механизми на контрола и 

надзор и им беше понудено да одговорат со „да“ или „не“. Од вкупниот 

број анкетирани граѓани специфично е тоа дека мал е бројот на оние кои 

знаат дека граѓаните, медиумите, Советот во општината и невладините 

организации може да вршат контрола и надзор над безбедносниот 

систем. За останатите механизми на контрола и надзор добивме 

негативен одговор. 
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Табела бр. 25. Ефикасност на институциите кои вршат контрола и 

надзор 

Ве молиме,  

оценете колку следните институции и тела 

се ефикасни  

во заштитата на човековите слободи и 

права: 

 

СПОРЕД МЕНЕ:  

Н
е 

су
м

 

и
н

ф
о

р
м

и
р

ан
 

Н
и

зо
к
 

С
р

ед
ен

 

В
и

со
к
 

М
н

о
гу

 

в
и

со
к
 

В
К

У
П

Н
О

 

1 2 3 4 5 

1) Народниот правобранител како 

заштитник на правата на граѓаните 

повредени од Полицијата 

N 99 246 471 262 63 1141 

% 8,68 21,56 41,28 22,96 5,52 100 

2) Секторот за внатрешна контрола и 

професионални стандарди во рамки на 

Министерството за внатрешни работи 

N 112 245 443 288 53 1141 

% 9,82 21,47 38,83 25,24 4,65 100 

3) Парламентарни комисии за вршење 

контрола и надзор над безбедносниот 

систем 

N 166 325 425 186 39 1141 

% 14,55 28,48 37,25 16,30 3,42 100 

4) Медиумите за афирмација на правата 

на граѓаните во случаи на повреда од 

страна на Полицијата 

N 133 313 414 224 57 1141 

% 11,66 27,43 36,28 19,63 5,00 100 

5) Невладините организации за заштита 

на правата на граѓаните повредени од 

Полицијата 

N 170 308 416 182 65 1141 

% 14,90 26,99 36,46 15,95 5,70 100 

 

Од презентираните податоци во табела број 26 може да 

констатираме дека анкетираните граѓани даваат средна оцена за 

ефикасноста на институциите и телата кои вршат контрола и надзор во 

Република Македонија и ги заштитуваат човековите слободи и права. 

Тие имаа можност да дадат оцена за Народниот правобранител, СВКПС, 

парламентарните комисии, медиумите и невладините организации. Она 

што е карактеристично е дека е мал процентот на испитаници кои дале 

оцена за висока или многу висока ефикасност на горенаведените 

институции и тела. 

 
Табела бр. 26.  Според Вас, дали мислите дека има потреба од донесување 

на закон со кој ќе се уреди контролата и надзорот над безбедносниот 

систем? 

  f % 

Да 964 84,5 

Не 177 15,5 

Вкупно 1141 100,0 
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Од оваа табела се согледува мислењето на граѓаните кои во 

најголем процент, односно 84,5% сметаат дека има потреба од 

донесување на посебен закон со кој ќе се уреди контролата и надзорот 

над безбедносниот систем. 15,5 % не се согласуваат со овој став. 

 
Табела бр. 27. Според Вас, дали се потребни промени на концептот за 

безбедност во однос на функционирањето,  реформата и употребата на: 

 
Полиција Армија 

Разузнавачк

и и 

безбедносни 

служби 

Приватен 

безбедносен 

систем 

Надзор над 

буџетот за 

безбедноста и 

одбраната 

f % f % f % f % f % 

не 190 16,7 317 27,8 308 27,0 339 29,7 248 21,7 

да 951 83,3 824 72,2 833 73,0 802 70,3 893 78,3 

Вкупно 1141 100,0 1141 100,0 1141 
100,

0 
1141 100,0 1141 100,0 

 

Во табелата број 28 се интерпретирани податоците на општата 

јавност на прашањето дали е потребна промена на концептот за 

безбедност во однос на функционирањето, реформата и употребата на 

Полицијата, Армијата, разузнавачките и безбедносните служби, 

приватниот безбедносен систем и надзорот над буџетот за безбедноста и 

одбраната. Како што може да се забележи од одговорите, граѓаните 

потврдно одговориле за сите понудени сегменти од безбедносниот 

систем. За промени во Полицијата одговориле дури 951 испитаник, за  

промени во Армијата 824, за  промени во  разузнавачките и 

безбедносните служби 833 испитаници, за за  промени во приватниот 

безбедносен систем 802, а за за  промени во надзорот над буџетот за 

безбедноста и одбраната 893 од нив. 



 

ГЛАВА СЕДМА 
 

 ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА  ПРЕКУ 
ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ  

 

Мерењето на перцепцијата на граѓаните за безбедноста е корисна 

од повеќе аспекти
*
. Прво, се согледува чувството на разбирање и 

воспримање на безбедноста и безбедносната култура, се зголемува 

самодовербата која ја добиваат интервјуираните граѓани од аспект дека 

и тие се консултирани за безбедноста и дека можеби ќе придонесат за 

разбирање и подобрување на состојбите. Понатаму, реално е да се 

очекува одредени состојби, настани и институции кои се ангажирани на 

полето на безбедноста да бидат правилно перцепирани од страна на 

граѓаните и преку објавувањето на Извештајот, доколку стане достапен 

за пошироката јавност ќе ја зголеми одговорноста на субјектите на 

безбедноста. 

 
Табела бр. 28. Оценете ја  работата на следните институции во областа 

на безбедноста? 

24. Оценете ја  работата на 

следните институции во областа 

на безбедноста? 

Л
о

ш
о

 

Д
о

в
о

л
н

о
 

Д
о

б
р

о
 

М
н

о
гу

 

д
о

б
р

о
 

О
д

л
и

ч
н

о
 

В
к
у

п
н

о
 

1) Претседател на Република 

Македонија 12,17 18,59 32,48 21,85 14,91 100,00 

2) Собрание 19,97 21,34 34,96 16,62 7,11 100,00 

3) Влада 19,45 18,77 30,59 19,45 11,74 100,00 

4) Полиција 14,57 15,42 35,39 22,28 12,34 100,00 

5) Армија на Република 

Македонија      5,31 15,34 33,25 27,51 18,59 100,00 

6) Разузнавачки и 

контраразузнавачки служби 11,23 20,82 39,07 18,94 9,94 100,00 

7) Совет за национална 

безбедност 10,11 23,56 42,07 16,80 7,46 100,00 

8) Приватни компании за 

обезбедување 11,05 23,22 35,99 19,54 10,20 100,00 

9) Центар за управување со кризи 11,48 24,16 39,33 18,08 6,94 100,00 

10) Дирекција за заштита и 

спасување 10,37 22,71 41,22 17,65 8,05 100,00 

11) Судство 30,51 22,11 28,02 13,97 5,40 100,00 

 

                                                 
*
 Автор: вонреден проф. д-р Злате Димовски. 
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На прашањето oценете ја работата на повеќе институции кои се 

таксативно наброени, а кои во согласност со своите надлежности и 

работни задачи партиципираат во создавањето, одржувањето и 

остварувањето на безбедноста во нашата држава, одговорите за секој од 

наброените чинители се различни. Во согласност со уставните 

надлежности претседателот на Република Македонија е врховен 

командант на војската на Република Македонија, претседава со Советот 

за безбедност и под негова ингеренција е и работата на Агенцијата за 

разузнавање. Од добиените одговори, можеме да заклучиме дека во 

најголем дел од граѓаните кои беа интервјуирани 12,1% од 

испитаниците се изјасниле дека претседателот на Република 

Македонија лошо ја реализира работата, , доволно ја реализира работата 

ја оцениле - 18,4%, дека работата е добро сметаат 32,4% од 

испитаниците, дека многу добро ја реализира работата дадена во 

согласност со своите надлежности  се изјасниле 22,0% и работата ја 

оцениле како одлична 15,1% од испитаниците. Генерално, можеме да 

констатираме дека перцепцијата кај граѓаните е дека претседателот на 

Република Македонија добро ги реализира своите задачи. Како што 

напоменавме претходно доколку се анализираат овластувањата дадени 

според Уставот и позитивните законски прописи претседателот во 

рамките на остварувањето на безбедноста има ограничена улога која се 

состои во ингеренциите кои ги има како врховен командант на 

Армијата, а ингеренциите на Армијата на Република Македонија во 

севкупната констелација на создавањето, одржувањето и остварувањето 

на безбедноста се ограничени и јасно дефинирани кога и во кои случаи 

се вклучува Армијата, тогаш сметаме дека претседателот има 

ограничена улога во секторот. Како претседавач со Советот за 

безбедност на Република Македонија, претседателот има ингеренции да 

го свикува Советот, да ги води состаноците, да донесува и промовира 

ставови и мислења, но тие ставови и мислења немаат обврзувачки 

карактер за институциите туку имаат советодавна улога. Во таква 

констелација на односи улогата на ова тело е повеќе декларативна. 

Ингеренциите и контролата над работата на Агенцијата за разузнавање 

е еден доста важен сегмент во рамките на безбедноста. Во согласност со 

своите ингеренции Агенцијата работи задгранично во функција на 

заштита на нашите граѓани во странство и добивање на безбедносно 

употребливи податоци кои овозможуваат непречена работа на 

безбедносните служби во Република Македонија. 

За работата на Собранието на Република Македонија, мислењата 

на испитаниците, исто така, се различни но сконцентрирани околу  

оцената - добро. Ова подразбира дека ги ценеле овластувањата на 

Собранието како законодавен дом. Секој закон низ соодветна процедура 
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треба да биде предложен, разгледуван и прифатен во Собранието. Така 

и законите од сферата на наш интерес, од безбедноста, се донесуваат по 

истата процедура. Од тој аспект цениме дека испитаниците сметаат дека 

Собранието во континуитет донесува закони кои ја  регулираат сферата 

на безбедноста. Во рамките на Собранието на Република Македонија се 

формираат и повеќе комисии кои се занимаваат со прашањата на 

безбедноста. Една од нив е Комисијата за контрола над УБК и 

Агенцијата за разузнавање. Преку ваквата форма на контрола се 

демократска контрола на службите кои имаат ингеренции и 

овластувања да следат, надгледуваат, контролираат и применуваат тајни 

оперативно-тактички и технички методи и средства и посебни истражни 

мерки и активности. Комисијата има ингеренции да остварува надзор и 

контрола и да бара информации од соодветните служби за одредени 

мерки. Претпоставуваме дека токму овие мерки кои се преземаат од 

самото собрание се факторот кој влијаел на испитаниците да се изјаснат 

многу позитивно за работата на Собранието на Република Македонија 

од аспект на безбедноста. Дека Собранието работи лошо сметаат 20,0% 

од испитаниците, 21,3% сметаат дека работи доволно, 34,6% сметаат 

дека работи добро, 16,9% се изјасниле дека работи многу добро и 

работата ја оцениле како одлична 7,2% од испитаниците.    

 Работата на Владата на Република Македонија, во чиј состав се 

повеќе министерства, институции и служби од областа на безбедноста е 

оценета како лоша работа, а тоа го сметаат 19,5% од испитаниците, дека 

работи доволно сметаат 18,9%, со добро работење се согласиле 30,3%, 

многу добро 19,5% и работата ја оцениле како одлична 11,7% од 

испитаниците. Перцепцијата на испитаниците дека Владата на 

Република Македонија преку своите органи и тела добро ги реализира 

задачите околу создавањето, одржувањето и остварувањето на 

безбедност во нашата држава е оценета како добро, што е средна 

вредност, но ако се компарира процентот на изјаснетите кај 

претходните два чинитела на безбедноста, претседателот и Собранието 

забележуваме дека најмногу ја ценат работата на Собранието (34,6%), 

потоа работата на претседателот (32,4%) и после тоа на Владата на 

Република Македонија (30,3%).   

Во понатамошното изјаснување на испитаниците им беше 

овозможено да се произнесат за секоја од службите и органите кои се 

овластени да работат на создавањето, одржувањето и остварувањето на 

безбедноста во нашата држава непосредно. Така, за работата на 

Полицијата дека ја реализира лошо се изјасниле 14,5% од испитаниците, 

доволно ја оцениле 15,5%, како добро се изјасниле 35,3%, многу добро 

22,3% и 12,4 % од испитаниците работата ја оцениле како одлична. 

Значи, дека перцепцијата на граѓаните е дека Полицијата работи добро 
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и  според процентот на изјаснети (35,3%) нејзината работа е подобра од 

претходните субјекти на безбедноста. За Армијата на Република 

Македонија имаме веќе повисоки позитивни вредности за нејзината 

работа. Дека Армијата на Република Македонија работи  лошо се 

изјаниле 5,3% од испитаниците, доволно ја оцениле 15,5%, како добро 

се изјасниле 33,3%, многу добро 27,3 и 18,6% од испитаниците работата 

ја оцениле одлично. Овие перцепции се должат на фактот дека 

армиските сили не се ангажирани во справувањето со  секојдневните 

проблеми од сферата на безбедноста како што тоа го чини Полицијата, 

туку дека постепено, но сигурно си ја потврдува улогата во општеството 

на остварувач и гарант на безбедноста, со брзо престројување во 

согласност со стандардите на НАТО. Преку ваквата перцепција 

граѓаните само ги потврдуваат и заложбите за приклучување кон 

наднационалните структури.  

Разузнавачките и контраразузнавачките служби, кои работат 

едни под ингеренции на претседателот на Република Македонија, а 

другите во рамките на Министерството за внатрешни работи и 

Министерството за одбрана, под ингеренции на Владата на Република 

Македонија се оценети со средна оцена, дека добро си ја реализираат 

својата доверена функција во општеството. Дека лошо работат се 

изјасниле 11,2% од испитаниците, доволно ја оцениле работата 20,9%, 

дека работат добро се изјасниле 38,9%, многу добро 19,0% и 9,9% од 

испитаниците работата ја оцениле како одлична.  На овие служби 

работата во основа е со тајни и прикриени методи и средства, па 

граѓаните непосредно не ги чувствуваат активностите и затоа 

претпоставуваме дека подобро се оценети во својата работа од работата 

на Полицијата и од работата на Армијата на Република Македонија.  

Советот за национална безбедност, како советодавно и 

насочувачко тело за својата работа од вкупниот број на испитаници е 

оценет со лошо од 10,0% од испитаниците, доволно ја оцениле работата 

23,5%, дека работи добро сметаат 42,2% од испитаниците, 16,8% 

сметаат дека работи многу добро и  7,5% од испитаниците оцениле дека 

работата е одлична.   

 Од понова дата како составен дел на институциите кои се 

поставени на планот на безбедноста се и приватните компании за 

обезбедување. Нивната работа е отворена, секојдневно забележлива и 

поставена на перцепција на граѓаните. Во таа смисла оцените за нивната 

работа се следниве: дека лошо работат сметаат 11,0% од испитаниците, 

како доволно работата ја оцениле 23,4%, дека работат добро сметаат 

36% од испитаниците, 19,4% се изјасниле дека работат многу добро и 

10,3% од ипситаниците оцениле дека работата е одлична. Од 

презентираното се добива впечаток дека граѓаните се задоволни од 
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работата на приватните компании за безбедност и во најголем дел 

работата ја оцениле со добро. Работните задачи на приватните компании 

се јасно и децидно лимитирани со соодветни законски прописи. Тие 

имаат свој делокруг на остварување на безбедноста, дефинирани се 

мерките и активностите кои можат да ги преземаат во рамките на своето 

работење, јасно се поставени границите до кој степен можат да 

преземаат мерки на присилба и користат средства за присилба и огнено 

уружје. Во минатото се сметаше дека овие компании не се фактор во 

сферата на безбедноста, но сега кога бројките на вработени и 

ангажирани во овие компании со брзо темпо се зголемуваат и стануваат 

неколку илјади, се налага потреба од додефинирање на оваа сфера и 

можеби одредување на поширок круг на ингеренции и овластувања во 

сферата на јавната безбедност, особено околу начините и постапките во 

просторот кој го покриваат а е во приватна сопственост. Во секој случај 

оцените за добрата работа на компаниите се охрабрувачки и 

перцепцијата на граѓаните за нивната работа е позитивна, што дава 

повод истата да се унапредува. 

 Центарот за управување со кризи од страна на испитаниците е 

оценет дека работи лошо со 11,5% од испитаниците, како доволно 

работата ја оцениле 24,1%, дека работи добро се изјасниле 39,4% од 

испитаниците,  18,0% работата ја оцениле како многу добра.и 7,0% од 

испитаниците оцениле дека работата е одлична.Центарот за управување 

со кризи е поставен во ситуација да ги претпоставува, препознава, 

работи на санирање и евакуација на населението во случај на ескалација 

на состојбите. Во рамките на својот делокруг истиот има свои методи и 

средства со кои работи, располага и  се вклопува во системот на 

справување со појавени кризи. Неговата работа во перцепцијата на 

испитаниците е оценета како добра. 

Дирекцијата за заштита и спасување како и претходната е тело 

кое со специфични методи и средства е поставено да дејствува во 

преткризни и кризни ситуации и да помага за санирање на последиците, 

санација и спасување на граѓаните и нивните добра. Работата на ова 

тело е оценета со средна оцена добро и тоа од 41,5 % од испитаниците 

кои го изнесле тој став. Дека работи лошо сметаат 10,1% од 

испитаниците, како доволно работата ја оцениле 22,8% , 17,5% сметаат 

дека ова тело работи добро и 8,2 % од испитаниците сметаат дека 

работата е одлична.  

 Судството, како орган, во процените на граѓаните за неговата 

работа на планот на остварување на безбедноста е оценето со добро но 

со значително зголемен обем на констатирање на лошо работење. 

Имено, дека судството работи лошо се изјасниле досега најголем 

процент на испитаници и тоа 30,3%. Дека судството работи доволно 
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сметаат 22,2% од испитаниците, 28,0 сметаат дека работи добро, 14,1% 

се изјасниле дека работи многу добро и сосема мал број на испитаници, 

или 5,3% сметаат дека судството работи одлично..  Доколку  ги 

компарираме одговорите на сите испитаници по прашањето да се оцени 

работата на повеќе институции од областа на безбедноста заклучивме 

дека најповолни оцени имаат Советот за национална безбедност, 

Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и 

разузнавачките и контраразузнавачките служби. Потоа следат 

Полицијата, Собранието на Република Македонија, Армијата на 

Република Македонија, претседателот и Владата на Република 

Македонија. Од работата во оваа сфера граѓаните се најнезадоволни од 

судството. Овие показатели се реални доколку ова наше истражување го 

надополниме и со мислењето и перцепциите на надворешните 

евалуатори од телата на Европската унија. 

 
Табела бр. 29. Со кои средства би требало државата на којашто и 

припаѓате да се грижи за својата безбедност? 

25. Со кои средства би требало 

државата на којашто и припаѓате да 

се грижи за својата безбедност? 
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1) Со дипломатски средства (со 

добри дипломатски односи со 

другите држави и нации) 3,43 6,94 17,05 44,30 28,28 100,00 

2) Со воени (вооружени) средства 

(со постоење на силна Армија која 

може да интервенира кога треба) 8,54 16,74 19,53 35,48 19,70 100,00 

3) Со зачленување во меѓународните 

безбедносни организации (на 

пример, во НАТО) 2,66 10,37 15,42 41,99 29,56 100,00 

4) Со економски средства (со 

подобра економска соработка со 

други држави и нации) 1,71 4,28 11,57 45,67 36,76 100,00 

5) Со построги закони и поголема 

дисциплина помеѓу граѓаните 7,37 14,22 13,11 36,25 29,05 100,00 

6) Зголемување на животниот 

стандард на граѓаните 1,46 3,34 8,57 35,65 50,99 100,00 

7) Поголема еколошка заштита и 

ригорозни казни за еко-загадувањето 3,86 6,77 19,71 38,65 31,02 100,00 

8) На некој друг начин 5,42 5,42 53,81 22,13 13,22 100,00 

 

Наредното прашање за испитаниците е со кои средства би 

требало државата на која и припаѓате да се грижи за својата безбедност. 
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Притоа, дадени се неколку опции со конкретно наведени мерки и 

активности, а потоа поширока опција, наведено под некој друг начин. 

Како прва можност за  грижа за безбедноста се наведени дипломатските 

средства преку добри дипломатски односи со другите држави. Воопшто 

не се согласуваат со наведената опција 3,5% од испитаниците, се 

изјасниле дека не се согласуваат 7,1%, не можат да оценат 17,3%, се 

согласуваат со наведената опција 44,3% и целосно се согласуваат 27,9% 

од испитаниците.  

Втората опција е државата да се грижи за својата безбедност 

преку употреба на воени (вооружени) средства, (со постоење на силна 

Армија која може да интервенира кога треба) што би значело преку 

употреба на насилни средства за разлика од првите кои спаѓаат во 

групата на решавање на мирен начин. За оваа втора опција 8,5% од  

испитаниците се изјасниле дека воопшто не се согласуваат, 16,3% дека 

не се согласуват, 19,5% не можат да оценат, се согласуваат 35,1% и 

целосно е согласуваат 20,7%. Ваквото изјаснување на испитаниците е 

интересно затоа што за реакција со воени средства како што е наведено 

би можело да се реализира доколку постои силна воена структура, во 

ситуации кога светската јавност таквите реализации ги осудува и 

презема мерки и активности за мирно решавање на споровите и 

безбедносните проблеми. Особено е интересен овој факт од 

изјаснувањето во оваа ситуација кога веќе се однесува на нашата 

држава. Претпоставка е дека мислењата се однесуваат на некоја друга 

држава. 

На прашањето дали можеби државата може да се грижи за 

својата безбедност преку зачленување во меѓународните безбедносни 

институции како што е НАТО, испитаниците се согласуваат во најголем 

број или процентуално изразено 41,8 од нив. Со вака изразениот став се 

добива впечаток дека НАТО е чувар на безбедноста и довербата во таа 

институција е реална и очекувана. НАТО реално дека нема да ги решава 

внатрешните безбедносни проблеми, но, сепак, се јавува како гарант на 

надворешната безбедност. Со наведената констатација целосно се 

согласуваат висок процент од 29,5 од испитаниците, додека 15,5% не 

можеле да проценат. Испитаници кои не се согласуваат со 

констатициите дека со зачленувањето во НАТО би можеле да се 

решаваат безбедносните проблеми се 10,4% од вкупно изјаснетите, а 

многу мал процент од 2,7% воопшто не се согласуваат со 

констатацијата. Ова укажува дека се поддржува идејата и се 

оправдуваат напорите за преструктуирање на институциите во нашата 

држава во согласност со стандардите на НАТО. Ваквите подготовки не 

се однесуваат само на безбедносната сфера туку и на сите сфери од 

општественото живеење (политичката, економската, социјалната....). 
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Стандардите за зачленување се доста високи, но не и недостапни или 

неостварливи. Со ваквата поддршка или определеност на јавноста 

сигурно дека ќе се продолжи на патот кон остварување на НАТО 

стандардите и конечно пристапување кон оваа институција.  

Економските средства, економската соработка помеѓу државите 

како фактор од безбедносната сфера е едно од средствата за 

остварување на поволна клима за грижа за безбедноста. 45,6% од  

испитаниците се согласуваат со оваа констатација,   целосно се 

согласуваат 36,6%. Од одговорите на испитанците произлегува 

констатацијата дека покрај другите фактори кои влијаат на безбедноста, 

многу важен е економскиот развој, економските средства и економските 

ресурси. Сигурно дека и другите фактори (политички, социјални, 

социетални, еколошки, и др.) се важен фактор за остварување на 

безбедноста, но според изјаснувањето испитаниците сметаат дека 

економските фактори се многу битен фактор. Со оваа констатација 

воопшто не се согласуваат 1,8% од испитаниците,  не се согласуваат 

4,3% и 11,7% се изјасниле дека не можат да оценат.  

 Од поодамна е познат ставот дека превенција се постигнува со 

посебно одредени мерки и активности или со репресија да се постигне 

превенција. Во оваа ситуација грижата за својата безбедност во голем 

број, испитаниците ја препознаваат преку заострување на казните и 

воведување на поголема дисциплина помеѓу граѓаните.  36,1% од 

испитаниците се согласиле со оваа констатација, додека, пак, 29,1% 

целосно се согласиле. . Казнувањето изразено преку построги закони, 

може да има две страни. Преголемата нормираност и високите казни 

можат да доведат до добивање на чувство на отуѓеност на власта и 

предизвикување на граѓанска непослушност. Од друга страна, заканите 

со високи казни имаат ефект на подигање на свеста кај граѓаните како 

цели на соодветните законски проекти и предвидените казни. Преку 

таквиот пристап ќе се зголеми вниманието и одговорноста кај 

граѓаните. Со ваквиот став не се согласуваат 14,1%, целосно не се 

согласуваат 7,3%, а испитаници кои не можат да оценат се застапени со 

13,4%. Самите граѓани посакуваат да постојат построги закони, но ако 

се прашаат дали и тие би платиле казни, тогаш сигурно дека тоа нема да 

го прифатат. Значи, сепак, нормираноста и построгите казни 

дефинитивно, според мислењето на испитаниците ќе ја зголемат 

безбедноста.   

 Зголемувањето на животниот стандард е поврзан со економската 

состојба и економските фактори за остварување на безбедноста. 

Претходно наведовме дека во голем дел испитаниците се согласни дека 

важен фактор во создавањето, одржувањето и остварувањето на 

безбедност е економската соработка и економските средства. Со 



116 

зголемувањето на животниот стандард се постигнува ефект на 

зголемување на можностите луѓето да се посветат и занимаваат наместо 

со основните егзистенцијални прашања да се надградуваат, да создаваат 

повеќе добра кои во основа ќе повлечат зголемување на одговорноста и 

заинтересираноста да се одржи безбедноста а преку тоа да не бидат 

загрозени и нивните лични и имотни интереси. Во таа смисла со 

наведената констатација дека со зголемување на животниот стандард на 

граѓаните би се зголемила и безбедноста целосно не се согласуваат 1,4% 

од испитаниците, не се согласуваат 3,4%, а 8,6% се изјасниле дека не 

можат да оценат. Наведените изјаснувања претставуваат мал процент од 

вкупната маса на испитаници. Останатиот дел од испитаниците, 

поточно 35,7% се согласуваат, а50,9% пополно се согласуваат. Преку 

вака високиот степен на изјаснети се дава јасна слика дека економската 

состојба на граѓаните, т.е. животниот стандард доколку се зголемува, се 

зголемува и безбедносната состојба на таа територија каде живеат и ги 

извршуваат секојдневните работни и животни активности т.н. задоволни 

граѓани. Во согласност со ова во местата или териториите каде живеат 

граѓани незадоволни од животниот стандард, се намалува и нивната 

безбедност, односно растат ризиците од загрозување на безбедноста, 

пред сè, поради обезбедување на основните животни потреби, а потоа и 

за другите потреби и како акт на изразување на незадоволството. 

Според тоа со зголемувањето на животниот стандард се ,,купува“ и 

мирот кај граѓаните.  

Екологијата како фактор за остварувањето на безбедноста, покрај 

факторите кои претходно ги споменавме, е важен сегмент во однос на 

можностите, ризиците и заканите по националната безбедност. Со 

создавањето на услови за поголема еколошка заштита се претпоставува 

зголемување на безбедноста, а зголемувањето на казните за еко-

загадувањето, исто така, ќе ја зголеми перцепцијата на  зголемена лична 

и колективна безбедност. Со овие констатации се согласуваат 37,9% од 

испитаниците. Целосна согласност изразиле 31,2%, додека спротивно на 

тоа воопшто не се согласуваат 3,9% од испитаниците, не се согласуваат 

6,8%, а се изјасниле дека не можат да оценат 20,1%. Овие одговори се и 

очекувани поради недоволната информираност на граѓаните за 

еколошката безбедност и еко- загадувањата. Сферата на еко-

безбедноста е помалку елаборирана во јавноста, со исклучок на 

коментарите кога имаме ескалирање на некој еколошки проблем. 

Доколку се елаборира овој тип на безбедносно загрозување се доаѓа до 

заклучок дека колку се важни политичките, економските, социјалните, 

социеталните и др. услови во толкава мера се и заканите, ризиците и 

опасностите од еколошката сфера на загрозување на безбедноста. 

Поради тоа според тимот потребно е посеопфатно запознавање на 
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граѓаните за еко безбедносните закани и создавање на амбиент за нивно 

рано препознавање, санирање на причините и ублажување на 

последиците. 

 Поделеност околу факторите за остварување на безбедност 

имаме кај опцијата за одредување на некој друг начин. Во ситуација 

како оваа, кога се остава на широка диспозиција на испитаниците тогаш 

се остава на нивните перцепции да го оценат она што можеби ние сме 

сметале дека не е важно, но дека за нив тоа е од исклучителна важност. 

Во одговорите друго недостасува изјаснување со конкретно 

дополнување, односно опишување на што е тоа што сметаат дека е 

друго, различно од понуденте опции. Во конкретниот случај  5,3% од 

испитаниците не се согласуваат дека постои и некој друг начин за 

остварување на безбедност.   Оние кои не се согласуваат се 5,5%, 

додека, пак, 53,9% од испитаниците се изјасниле дека не можеле да 

оценат.. Оние кои, сепак, препознаваат некој друг начин и се 

согласуваат со наведената констатација се 22,2%, а оние испитаници  

кои целосно се согласуваат се 13,3%. Во вака дадените одговори се 

добива впечаток дека, сепак, свесноста за факторите за безбедност од 

страна на испитаниците во најголем дел се јасно препознатливи и 

истите имаат став кон нив. Доколку беше поинаков процентот на 

застапеност можеше да се стекне впечаток дека испитаниците немаат 

јасна перцепција за што се интервјуирани или дека не препознаваат 

ниеден фактор поради интелектуални, психолошки, спознајни или друг  

вид на пречки кои можат да се појават. Во овој случај сигурни сме дека 

испитаниците во согласност со своите разбирања, перцепции и 

изградени ставови на основа на животното искуство јасно и прецизно ги 

констатирале сопствените перцепции во дадените опции, одговори и 

констатации во анкетниот прашалник. 
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Табела бр. 30 Во која мерка се согласувате со следните тврдења? 

26. Во која мерка се 

согласувате со следните 

тврдења? 
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  1 2 3 4 5 
 1) Безбедноста на 

етничките заедници во 

Република Македонија е 

загрозена 

19,11 35,22 18,34 20,05 7,28 

100,00 

2) Безбедноста на 

Македонците во Република 

Македонија е загрозена 

5,23 23,22 17,05 38,30 16,20 

100,00 

3) Мнозинската заедница 

(Македонците) ја загрозува 

безбедноста на другите 

етнички заедници 

34,10 35,22 20,57 7,88 2,23 

100,00 

4) Етничките заедници ја 

загрозуваат безбедноста на 

мнозинската заедница (на 

Македонците) 

4,54 17,91 22,19 36,68 18,68 

100,00 

5) Безбедноста на 

Македонците надвор од 

Република Македонија е 

загрозена 

10,11 20,91 35,90 22,54 10,54 

100,00 

 

Како сет од одговори на прашањето кои се изнесени неколку 

констатации за безбедноста во Република Македонија се дадени во 

прашањето 26. Испитаниците во овој дел требаше да се изјаснат за 

загрозување на безбедноста и со определување на конкретниот начин на 

загрозување, како што следи. 

 Дали безбедноста на етничките заедници во Република 

Македонија е загрозена. Ова прашање се однесува на сите етнички 

заедници без да се даде спецификација и посочување на неколку или на 

оние кои се наведени во Уставот на Република Македонија. Можноста е 

да се даде одговор по основа на перцепција, припадност на етничка 

заедница или разбирање на работите од оваа сфера.  Со оваа 

констатација воопшто не се согласуваат 19,4 % од испитаниците, а не се 

согласуваат 35,3%. Не можат да оценат 18,1% од испитаниците, а 

додека оние кои се согласуваат се 20,1%, а целосно се согласуваат 7,2% 

од испитаниците кои беа интервјуирани. За да се добие целосна слика 
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на профилот кој ги давал одговорите овде е потребно да се наведат 

карактеристиките на испитаниците, конкретно, националната 

припадност. Така, при спроведувањето на интервјуирањето лицата 

реализатори на истото стапиле во контакт и извршиле интервјуирање 

над лица кои се од различна етничка припадност. Така од нив 89,0% од 

вкупниот број се Македнонци, Албанци се 3,7%, Турци се 1,4%, Власи 

се 2,4%, Срби се 2,3%, Роми се 0,8% и друга етничка група која овде не 

е наведена е 0,4% од испитаниците. Во овој случај се добива целосна 

слика за етничката припадност на испитаниците и во согласност со тоа 

треба да ги согледуваме и наведените констатации. 

 На прашањето - Безбедноста на Македонците во Македонија е 

загрозена, испитаниците, кои како што претходно напоменавме се од 

различна етничка припадност, во согласност со принципот на 

селектирање на испитаниците. Но доволно хомоген за добивање на 

соодветно употребливи резултати. За ваквата констатација за загрозена 

безбедност на најбројниот конститутивен етникум во нашата држава се 

изјасниле 38,3% од испитаниците, додека со повисок степен на 

верување, т.е. целосно се согласуваат 16,2% од масата  на лица кои беа 

подложени на интервјуирањето. Негативни одговори со соодветен 

степен на негација дале вкупно 28,4% од испитаниците. Од нив 5,3% 

воопшто не се согласуваат со наведената констатација дека 

Македонците се загрозени во својата држава. Се согласуваат 23,1% од 

испитаниците, додека лица кои не можат да проценат или се неутрални 

се 17,1%. Од изнесеното се стекнува впечаток дека припадниците на 

македонската нација во сопствената држава се чувствуваат загрозени. 

Ова, секако, се должи на наметнатите состојби со добивање на одредени 

права и слободи преку примена на насилство, закани и конкретно 

практикување на употреба на оружје. Сигурно дека дополнително како 

загрозување испитаниците го чувствуваат и политичкиот притисок од 

страна на партиите од друга етничка провиниенција во општините каде 

тие се на „власт“.  

 Сосема спротивно на претходното е следното прашање наведено 

во анкетниот прашалник - Дали македонската заедница (Македонците) 

ја загрозуваат безбедноста на другите етнички заедници во нашата 

држава. На ваквата констатација негативно одговориле 69,4% од 

испитаниците од кои целосно не се согласуваат 34,3%, а не се 

согласуваат 35,1%. Неутрално, или не можеле да оценат 20,3% од 

испитаниците, а согласност за тоа дека загрозувачи на безбедноста на 

другите етникуми се Македонците. Тие се изјасниле дека  во 8,1% 

целосно се согласуваат и  2,3% дека се согласуваат. Во согласност со 

резултатите изјаснувањето, сепак, се потпира на етничката припадност 

на оној кој се изјаснува. Македонците не ја прифаќаат оваа констатација 
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додека припадниците на другите етнички заедници поделено 

размислуваат околу ова прашање. 

  На спротивното прашање дали етничките заедници, кои се 

малцинство во Република Македонија, ја загрозуваат безбедноста на 

македонската, мнозинска заедница. Прашање  антипод на претходното и 

овде изјаснувањето е поврзано со етничката припадност на 

интервјуираното лице. На оваа констатација воопшто не се согласуваат 

4,6% од испитаниците, а не се согласуваат 17,9 %. Не можат да оценат 

21,9% од испитаниците, додека 36% од испитаниците се согласуваат со 

тоа дека другите етнички заедници во нашата држава ја загрозуваат 

безбедноста на мнозинскиот етникум, на Македонците, се изјасниле 

36,6% и целосно се согласуваат 18,9% од испитаниците или 55,5% се 

изјасниле дека го поддржуваат тој став. Не го поддржуваат 22,5%, и 

неутрални се 21,9%. Од изнесеното треба да се изведе заклучок за 

присутноста и фаворизирањето на својот етникум на кој í припаѓа 

испитаникот што со научна терминологија може да се протолкува дека 

тоа е форма на национализам. Ваквите состојби во Република 

Македонија се присутни и треба со сите средства и методи да се работи 

на промена на свеста кај граѓаните за тоа дека лицата од друг етникум 

се виновници за поместување на чувството на безбедност кај другиот 

етникум. Само таквата политика би гарантирала почитување на еден со 

друг етникум и сите би работеле и живееле во функција на подобрување 

на условите на сите во оваа наша мала држава. 

 Безбедноста на Македонците надвор од Македонија е загрозена и 

како констатација беше оставено на процена на испитаниците. Тие оваа 

констатација целосно ја прифатиле во 10,6%, од вкупниот број 

испитаници се согласуваат 22,4%. Опцијата на лицата, испитаници кои 

се изјасниле дека не можат да проценат е најзастапена и за таа опција се 

изјасниле 35,7%. Спротивно на тоа не се согласуваат со наведената 

констатација дека безбедноста на Македонците надвор од Македонија е 

загрозена и се изјасниле 21,0% и воопшто не се согласуваат 10,3%. 

Ваквото изјаснување, кое носи примеси на неутралност или поделеност 

на изјаснуваните се должи на нејасноста дали навистина се работи за 

загрозеност или, едноставно, нашите во странство, потпирајќи се на 

тамошните позитивни прописи, не се загрозени. Сепак, во услови кога 

во нашата држава мали се можностите за вработување, докажување и 

напредување без поддршка на фактори од надвор од работната средина, 

најголем број од граѓаните размислуваат и посакуваат да се дел од друга 

средина и затоа се бараат различни модуси за заминување од државата, 

легални и нелегални. Од тој аспект, со живеењето во странство малку 

кој чувствува дека е загрозен во безбедносна смисла. Затоа го имаме 

овој вид на изјаснување. 
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Табела бр. 31.  Оценете дали некои од следните ситуации може одвнатре 

да ја загрозат безбедноста на Република Македонија? 

27. Оценете дали некои од 

следните ситуации може 

одвнатре да ја загрозат 

безбедноста на  на Република 

Македонија? 
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СПОРЕД МЕНЕ:  1 2 3 4 5 

 1) Отцепување на Западна 

Македонија 
3,34 6,94 13,11 40,87 35,73 

100,00 

2) Пораст на политичките 

напнатости во национално 

мешаните средини 

1,63 5,40 13,45 4,54 28,71 

53,73 

3) Социјалните потреси и 

штрајкови 
1,71 11,23 19,54 48,59 18,94 

100,00 

4) Финансиска презадолженост на 

Република Македонија 
2,31 9,34 18,25 41,13 28,96 

100,00 

5) Насилно симнување на 

демократската власт 
3,68 9,08 19,54 40,96 26,74 

100,00 

6) Локален тероризам и вооружен 

бунт во земјата 
1,71 6,51 12,51 40,53 38,73 

100,00 

7) Приватизација на безбедноста  2,66 12,17 25,71 35,22 24,25 100,00 

8) Невработеноста 1,71 8,05 11,40 41,73 37,10 100,00 

9) Сиромаштијата 1,71 7,11 11,14 40,45 39,59 100,00 

10) Нивото на демократија 2,74 9,00 26,14 36,25 25,88 100,00 

 

 

Следуваат сет на констатации кои се понудени одговори на 

прашањето која ситуација може да ја загрози безбедноста на Република 

Македонија. Во првиот случај наведено е дали можеби тоа е 

отцепувањето на Западна Македонија. Оваа опција како констатација се 

должи на најавите за создавање на друга територијална единица која би 

се поврзала со соседните држави околу Република Македонија. Со 

ваквиот тип на можно загрозување целосно се согласуваат 35,8% од 

испитаниците, а се помала е веројатноста, дека се согласуваат 40,9%. 

Заедно со оние кои се согласуваат сочинуваат релативно висок процент 

од 76,7% од масата на испитаници. Ако на ова се додаде и процентот на 

оние кои не можат да се определат, а  кои се 12,9%, тогаш се добива 

многу висок процент на позитивно изјаснети со оваа констатација. Лица 

кои не се согласуваат се 6,9%, а поптолно не се согласуваат 3,4%. 

Изјаснувањето јасно покажува од што се плашат голем дел од граѓаните 

на Република Македонија.  
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 Порастот на политичките  напнатости  во национално мешаните 

средини е втората опција изнесена во овој сет прашања. 50,9% од 

испитаниците се согласуваат со оваа констатација а целосно се 

согласуваат 28,5%. Вкупната маса на испитаници кои се изјасниле 

позитивно е 79,4% што, исто така, е голем процент на поддржувачи на 

ставот дека постојат и се ризик по безбедноста политичките напнатости 

во мешаните средини. Практикувањето на поделби по политичка 

припадност, симпатизерство, членство, помагање, донирање на средства 

на политичките партии го зголемуваат ризикот на загрозување на 

безбедносната ситуација. Со оваа констатација не се согласуваат 5,4% 

од испитаниците, а 1,7% испитаници целосно не се согласуваат, што е 

релативно ниска маса за да може да ја променат претходно изнесената 

перцепција. 

 Социјалните потреси и штрајкови се, исто така, ризици по 

безбедноста. За ваквиот став позитивно се изјасниле 67,5% од кои 

целосно се согласуваат 19,2%, а се согласуваат 48,3% од испитаниците. 

Се изјасниле дека не можат да оценат 19,5% а несогласување изразиле 

13,1% од испитаниците. Од нив не се согласуваат 11,4% а додека 1,7% 

целосно не се согласуваат. Незадоволството од социјалните реформи и 

состојбите во економската сфера придонесуваат за изразување на 

незадоволство преку штрајкови и социјални немири. Тоа може да 

доведе до поместување од нормалниот тек на живот и предизвикување 

на јавниот ред и мир. Тогаш постои зголемена опасност од нарушување 

на безбедноста во поголем обем кој дури може да стигне до ниво на 

неможност да се контролира, што е опасно по граѓаните, нивното 

здравје живот и имот. 

 Финансиската презадолженост на Република Македонија е, исто 

така, ризик по безбедноста и може да доведе до нарушување на 

безбедносната состојба. Со ова се согласуваат 41,3% од испитаниците, а 

целосно се согласуваат 29,1% од испитаниците. Не можат да оценат 

18,2% од испитаниците. Несогласување изразиле 9,0%, а повисок степен 

на несогласување изразиле 2,4% испитаници. Претходно споменавме за 

економските ризици по безбедноста така што со оваа констатација само 

ја допрецизираме сликата дека секое задолжување носи степен на 

загриженост кај граѓаните за иднината, а преку презадолжувањето ќе се 

постигне ефектот на намалување на примањата на граѓаните, 

зголемување на штедењето, намалување на инвестициите и намалување 

на економските текови. Во таква ситуација неминовно е изразување на 

незадоволството преку граѓанска непослушност, изразување на 

драстичен начин на незадоволството и загрозување на безбедноста. 

  Насилно  симнување на демократската власт е опционен одговор 

како ризик за загрозување на безбедноста во Република Македонија. За 
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овој став позитивно се изјасниле 67,9% од испитаниците. Од нив целосн 

се согласуваат 26,8%, додека се согласуваат 41,1% од испитаниците. 

Оние кои не можат да оценат се 19,4%. Не се согласуваат со 

констатацијата 9,0% и воопшто не се согласуваат 3,7% испитаници. 

 Локалниот тероризам и вооружен бунт е наредниот опционен 

одговор на ризиците за загрозување на безбедноста во Република 

Македонија. Како ризик-фактор го прифаќаат, односно се согласуваат 

со тоа дека тие елементи (тероризмот од локален карактер и 

вооружениот бунт) можат да ја загрозат безбедноста на Република 

Македонија а тоа се 40,3% од испитаниците. Целосно се согласуваат 

38,9% од испитаниците. Оние кои не можат да се определат и оценат се 

застапени со 12,6%. Испитаници кои воопшто не се согласуваат со 

изнесеното се 1,6% и не се согласуваат 6,6% од испитаниците. 

Тероризмот не избира место, држава, време, начини туку оние кои го 

пректикуваат прават процени за тоа на кое место, во кое време и со кои 

средства и интензитет ќе ги постигнат поставените задачи и по тој терк 

постапуваат. Така што општо земено тероризмот како исклучок е голем 

ризик-фактор за безбедносната состојба во секоја држава, па така и во 

нашата.  Белег дава конспиративноста во сите сегменти од 

донесувањето на одлуката па се до реализацијата и постреализацијата. 

Дисциплината која слепо се практикува внатре во самата терористичка 

организација е посебно за одбележување и затоа тешко се дознава за 

тероризмот. Тој станува видлив во ситуации кога ќе се изврши одреден 

акт. Тогаш го постигнува ефектот на страв, недоверба во структурите на 

власта, паника и нарушување на нормалниот живот на граѓаните, и 

преку тоа нарушување на безбедносната состојба. Поради ова, 

испитаниците свесни за последиците од тероризмот се изјасниле како 

мошне веројатен фактор по безбедноста во Република Македонија. 

 Приватизацијата на безбедноста е интересен факт. Некои се 

изјаснуваат дека имаме приватна безбедност, некои зборуваат за 

приватизација на безбедноста. Со ова се согласуваат 35,1% од 

испитаниците, целосно се согласуваат 24,5% а не можат да оценат 

25,5% од испитаниците. Останатиот процент од 2,7воопшто не се 

согласуваат а 12,2% од испитаниците не се согласуваат. Ова подразбира 

дека приватизација на безбедноста постои и тоа е ризик по безбедноста.  

 Невработеноста, сиромаштијата и нивото на демократија се, исто 

така, ризици по безбедноста во Република Македонија. Сиромаштијата е 

социјална категорија и се изразува преку намалена куповна моќ на 

граѓаните до екстремни ситуации за нерасполагање со средства за  

егзистенција. Незадоволен народ и особено гладен сигурно дека е 

потенцијален ризик по безбедноста. Со оваа констатација се согласуваат 

40,6% од испитаниците а целосно се согласуваат 39,8%. Не можат да 
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оценат само 11,0% од испитаниците. Несогласување изразиле 6,9%, а 

воопшто не се согласуваат 1,8% од испитаниците. Ова е тесно поврзана 

со невработеноста. Неможноста за вработување, губењето на работните 

места како и приватизацијата на нелегален и коруптивен начин, па 

прогласувањето на технолошки вишок и сл. се голем ризик- фактор. 

Дека невработеноста е фактор се согласуваат 41,6% од испитаниците, а 

целосно се согласуваат 37,5%. Не можат да оценат 11,3%, додека не се 

согласуваат 7,8% испитаници и воопшто не се согласуваат 1,8% од 

испитаниците. Од изнесеното можеме да констатираме дека 

невработеноста и сиромаштијата се голем ризик- фактор за безбедноста 

во државата, и со нив индиректно е поврзано и нивото на демократијата 

како фактор на безбедноста. За оваа констатација се изјасниле дека 

целосно се согласуваат 26,1% од испитаниците. Се согласуваат 36,3%. 

Оние кои останале без оцена се бројни и тоа 25,9% од испитаниците. 

Испитаници кои ги има во процент од 2,8 воопшто не се согласуваат со 

наведената констатација а не се согласуваат 8,9% од испитаниците. 

Логичен заклучок е дека повисокиот степен на демократија со себе 

повлекува поголема безбедност и помалку безбедносни закани, додека 

пониското ниво на демократија повлекува и поголема опасност или 

ризици по безбедноста. Затоа нивото на демократија треба да се гради, 

сиромаштијата и невработеноста со различни општествени мерки да се 

намалуваат и посреќниот и позадоволен народ помалку се одлучува да 

се впушта во дејства кои значат загрозување на безбедноста.   



 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕДЛОЗИ 
 

1. Националната безбедност на Република Македонија е рангирана 

меѓу проблемите со кои се соочуваат луѓето како поединци. За 

разлика од теориите и практиката во изминатиот период, како и 

појавните облици на загрозување и безбедност, современиот развој на 

општествата детерминираат многу други закани по безбедноста, кои 

се однесуваат во делот на економската, социјалната, здравствената, и 

други сфери, па дури и од внатрешната безбедност.  

 

2. Врз основа на безбедносната процена на Република Македонија треба 

да ги опфати промените во карактерот на ризиците, заканите и 

потенцијалните конфликти. Тоа значи актерите во ризиците, заканите и 

потенцијалните конфликти и опасности се различни, повеќеслојни и по 

природа се асиметрични. Нивната идентификација е многу потешка од 

порано, кога единствен актер беше државата Република Македонија. 

Откако ризиците и заканите сè почесто имаат внатрешен карактер, сè 

позначајна улога играат заедно субнационалните групи и етничките 

заедници. Честопати организираниот криминал учествува и соработува 

со засегнатите актери искористувајќи ја ситуацијата, недостатокот на 

ресурси, болести, епидемии, природни катастрофи, ранливоста во 

општествениот систем и сè почесто, во поголеми размери криминалот и 

тероризмот стануваат транснационални. Сето тоа придонесе и целта на 

интерес на безбедносната политика на Република Македонија како 

материја да се измени, односно приодите во политиката да се изменат, и 

од едно исклучително политичко - воено гледиште да се премине на 

еден поширок концепт. Промената и новиот концепт на безбедноста и 

нејзината политика, секако, влијае и националната безбедност да го 

следи истиот тој пат. 

 

3. Од анализата на безбедносното опкружување може да се констатира 

дека повеќе од две децении од осамостојувањето, Република 

Македонија како дел од современиот свет, ги чувствува последиците од 

постоењето на динамични и комплексни услови на живеење, во кои се 

случуваат појави на асиметрични закани и ризици, заканите од 

тероризам, транснационален криминал, опасностите од 

пролиферацијата на оружјето за масовно уништување, верскиот 

радикализам и екстремизам, илегалната миграција, компјутерските 

напади и слично. Ваквите појави се надополнети со светската економска 

криза, започната во 2008 година, бавното економско заздравување и 
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високиот финансиски дефицит кај некој земји членки на ЕУ.  

 

4. Безбедносните предизвици на Република Македонија кои се 

рефлектираат на локално, регионално и меѓународно ниво 

претставуваат проблем на политичките, социјалните, економските, 

безбедносните, културните и други прашања.  

 

5. Република Македонија како дел во Југоисточна Европа како 

транзициски простор помеѓу истокот и западот, стои на принципите 

дека безбедноста олицетворена во политичката моќ е поефикасна од 

реалната.  

 

6. Глобализацијата, изворите на нестабилност и потенцијалните 

конфликти, заедно со постојните закани и предизвици придонесуваат за 

непредвидливоста на безбедносното опкружување на Република 

Македонија, вклучувајќи го и регионот на Југоисточна Еврoпа.  

 

7. Во Република Македонија како демократско современо општество се 

чувствува потреба за урамнотеженост (баланс) помеѓу државата 

(политиката) и безбедноста.  

 

8. Безбедноста на Република Македонија претставува предуслов за 

успешна надворешна и внатрешна стабилност, како и сестран развој на 

општествениот живот на институциите и граѓаните.  

 

9. Бидејќи стабилноста е услов за приближување на овој регион кон 

Европската унија, градењето на заеднички механизми за заштита од 

ризици и закани и управување со кризни ситуации се важни 

претпоставки за безбедносно консолидирање и брза демократска 

транзиција на државите од Југоисточна Европа. 

 

10. Проширувањето на концептот на безбедноста на Република 

Македонија овозможува вклучување на нови и пошироки потенцијални 

закани по безбедноста, првенствено економскиот развој, уништувањето 

на животната средина, прекршување на човековите права и 

миграциските движења. 

 

11. Во развојот на безбедноста, клучна улога имаат: заканите и ризиците 

за загрозување на државата, општествено-економските и политички 

односи, државното уредување, улогата на човечкиот потенцијал и 

граѓанскиот концепт, објективната потреба за организирање самостојна 
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заштита на целата територија и меѓународната позиција на земјата, како 

и реалните можности на државата.   

 

12. Врз основа на ризиците и заканите пред кои е исправена Република 

Македонија неопходна е демографската анализа која акцентот треба да 

го стави врз демократските движења во земјата и регионот, и тоа имајќи 

ги предвид поместувањата на етничката и верската структура (која се 

јавува како најсериозна основа за сепарација и конфликт) како и 

поместувањата во рамките на старосната структура, просторната 

разместеност и стилот на живот според етничка и верска припадност и 

поместувањата во рамките на соодносот: работно и военоспособно 

наспроти издржувано население.  

 

13. Сегашната поставеност на безбедносниот систем на Република 

Македонија не дава соодветен одговор на кризите, заканите и 

загрозувањата. Неопходноста за стабилност и безбедност ја наметнува 

потребата за градење на соодветни безбедносни политики преку нови 

стратегии, доктрини и концепции. 

 

14. Постоењето и спроведувањето на денешната политика за 

безбедност треба во целост да се темели на безбедносната состојба и 

државните интереси и цели. За нивно ефикасно остварување, 

водењето на безбедносната политика применува мерки и активности 

за ефикасни анализи на безбедносното опкружување; превенција и 

рано откривање на ризиците и опасностите; минимизирање на 

безбедносните ризици и опасности, како и разрешување на 

конфликтните и кризни ситуации; преземање соодветни мерки за 

заштита и спасување од елементарни непогоди, катастрофи и 

несреќи; одржување на нивото на готовност на одбранбените 

капацитети на вооружените сили; спроведување на континуирано 

оспособување и усовршување на експерти од безбедносните сегменти, 

соработка и координација со соседните земји во остварување на 

безбедносните аспекти; развивање на способностите за собирање 

информации од значење за државата и други.  

 

15. Развојот и унапредувањето на безбедносниот систем што е условено 

од брзината на реформите во оваа област, што ќе овозможат креирање 

на политики и развој на безбедносниот систем на Република 

Македонија, се потврди. Врз основа на добиените податоци може да се 

констатира дека потребно e заокружување на процесот на реформи во 

безбедносниот систем на Република Македонија, со цел да дојде до 

имплементација на дефинираните цели и приоритети во безбедносната 
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политика на Република Македонија. 

 

16. Постигнувањето, развојот и унапредувањето на безбедносниот 

систем е условено од брзината на реформите во оваа област, што ќе 

овозможат развој на безбедносниот систем на Република Македонија; 

 

17. Безбедносниот систем во една држава ќе функционира поефикасно 

само доколку неговите институции подлежат под целосна контрола и 

надзор од страна на сите механизми. Меѓутоа, многу ретко контролата и 

надзорот се завршени целосно или функционираат совршено, па поради 

тоа тие се секогаш актуелни. Воспоставување на ефикасен и ефективен 

систем на контрола и надзор врз безбедносниот систем е еден од 

најсериозните предизвици на секое развиено демократско општество. 

 

18. Вооружените сили, Полицијата, разузнавачките агенции и агенциите 

за обезбедување лица и имот во една демократска држава треба да бидат 

професионални, одговорни и транспарентни каде граѓаните ќе имаат 

доверба во нивното работење. Иако, работата на овие институции е 

регулирана со посебни закони, точно се утврдени нивните надлежности, 

координацијата на нивната работа, сепак, мора контролните и 

надзорните механизми да се јавуваат на различни нивоа и да ги 

спроведуваат различни тела и органи, а не да дозволат тоа да изостане 

зад превезот на тајноста. 

 

19. Граѓаните често имаат погрешна претстава и не ги знаат доволно 

надлежностите и овластувањата на Полицијата и другите безбедносни 

институции и тела. Тоа се потврди и во нашето истражување каде 

испитаниците во најголем процент одговорија дека граѓаните (јавноста) 

делумно знаат или не знаат доволно за надлежностите и овластувањата 

на Полицијата и другите безбедносни органи. Проблем кој се 

провлекува, а е во насока на заштита на човековите слободи и права е и 

непознавањето на јавноста за своите права и само преку едукација и 

нивно информирање може да се надмине тоа. Клучен предуслов за 

заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот е токму 

нивното познавање и зачувување на она што со Уставот им е 

гарантирано. 

 

20. Преку контрола и надзор над војската се овозможува вршење на 

увид во функционирањето и состојбата на војската и преземање 

конкретни мерки за нејзино континуирано унапредување. Иако, не 

постојат конкретни меѓународно прифатени стандарди и законитости во 

областа на контролата и надзорот над војската, бидејќи одбраната се 



129 

смета за дел од националната сувереност со сите нејзини 

карактеристики, сепак, постојат три вида на контрола и тоа: цивилна, 

парламентарна и демократска. Поради тоа, механизмите и процедурите 

за контрола и надзор над Армијата може да бидат со различен 

интензитет што покажуваат и искуствата на современите држави. 

 

21. Разузнавачките и контраразузнавачките служби поседуваат голем и 

разновиден спектар на овластувања во заштита на правниот поредок на 

државата, а со тоа се зголемува ризикот од нивно директно 

пречекорување и злоупотреба. Дополнително, нивната затвореност, 

таинственост и нерасположеност за соработка во значителна мера го 

отежнува вршењето на ефикасна и ефективна контрола врз нив. Затоа, 

потребно е тие да работат професионално, законски, во согласност со 

демократските принципи и секоја држава контролните и законските 

механизми треба да ги подели помеѓу законодавната, извршната и 

судската власт и, секако, цивилното општество. 

 

22. Контролата и надзорот врз работењето на приватниот безбедносен 

систем во Република Македонија ја врши Министерството за внатрешни 

работи. Надзорот и контролата која досега се спроведувала најчесто е од 

превентивен карактер, во смисла на укажување, предупредување и 

наложување на мерки за реализација на одредени активности во даден 

временски интервал во согласност со законските рамки, а многу ретко 

од репресивен карактер, преку санкционирање со прекршочни и 

кривични пријави за неовластено вршење на дејност. 

 

23. Контролата и надзорот од страна на цивилното општество 

претставува посебен облик на демократска контрола и надзор врз 

безбедносниот систем. Овој механизам врши контрола за тоа дали се 

почитуваат човековите права, ја проверува транспарентноста и 

одговорноста на институциите на безбедносниот систем, како и давање 

придонес кон реформите во безбедносниот систем. За разлика од 

современите земји, во Република Македонија, ваквиот вид на контрола е 

парцијален, па дури и да не постои. 

 

24. Невладините организации треба да остваруваат мониторинг над 

функционирањето на безбедносниот систем, пред сè, во однос на 

законитото, професионално и етичко постапување на припадниците на 

институциите од безбедносниот систем. Тие треба да ја информираат 

јавноста и да покренуваат дебати за одредени безбедносни прашања, 

како и правење на анализи за унапредување на работата. Во Република 

Македонија иако постојат неколку невладините организации чија 
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примарна цел е токму оваа област, сепак, имаат минимална ефикасност 

и слаб интерес за вршење контрола и надзор врз безбедносниот систем. 

 

25. Медиумите во секоја демократска држава претставуваат клучен 

неформален механизам за контрола и надзор преку јавно информирање 

и укажување на недостатоците во работењето на институциите од 

безбедносниот систем. Во Република Македонија се јавува проблемот 

со немањето на објективни и независни медиуми кои би имале обврска 

за вршење мониторинг над безбедносниот систем и истражување на 

сите случаи на злоупотреба на службената положба и пречекорување на 

овластувањата. 

 

26. Во Република Македонија не постои посебен закон со кој би се 

уредиле контролата и надзорот врз безбедносниот систем. Иако, некои 

одредби се наоѓаат во одделни закони, сепак, тоа не е доволно да се 

опфати широката област на одбраната и безбедноста. Согледувајќи ги 

компаративните искуства на некои земји во светот, со донесување на 

посебен закон би се зајакнале надворешната и внатрешната контрола на 

органите за спроведување на законот. 
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АКЦЕНТИ ОД РЕЦЕНЗЕНТИТЕ 
 

Преку истражувањето на мислењето на граѓаните се потврди 

дека сегашната поставеност на безбедносниот систем на Република 

Македонија не дава соодветен одговор на кризите, заканите и 

загрозувањата. Неопходноста за стабилност и безбедност ја наметнува 

потребата за градење на соодветни безбедносни политики преку нови 

стратегии, доктрини и концепции. Во Република Македонија, како 

демократско современо општество, граѓаните  чувствуваат потреба за 

урамнотеженост (баланс) помеѓу државата (политиката) и безбедноста.  

Станува збор за истражувачки извештај со изворни и оригинални 

сознанија, кој со својот обем и постигнато високо ниво на квалитет ги 

задоволува пропозициите на научно- истражувачки проект. Сметам дека 

истражувањето и неговиот извештај ја содржат потребната 

конзистентност во која јасно се препознава преку научното фундирање 

на секогаш актуелната потреба за промени во начинот на утврдување на 

безбедносните ризици и закани, како и контролата на безбедносниот 

систем на Република Македонија и соодветен научен прилог во развојот 

на безбедносната наука, како и научен резултат кој овозможува 

создавање на основа за унапредување на безбедносните политики и 

практики.  

Во изработката на истражувањето е применета сложена 

истражувачка постапка и инструменти на квантитативната и 

квалитативната методологија, а при обработката и интерпретацијата на 

сознанијата применети се определен број на аналитички постапки и 

техники. 

Рецензент  

редовен проф. д-р Зоран Кековиќ, 

 Факултет за безбедност  

при Универзитетот во Белград 
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Истражувачкиот извештај е прв од тој вид на литература во 

Република Македонија. Тој е самостоен, оригинален, 

мултидисциплинарен по својот карактер и современ бидејќи 

кореспондира со најновите научни  достигања и тенденции, со 

единствена цел да се одговори на клучните прашања што ги поставил 

истражувачкиот тим.  

Сметам дека се работи за истражувачка тема и проект што се 

исклучително актуелни и релевантни  за нашето општество и поредок; 

исто така, констатирав дека истражувањето навлегува длабоко во 

општественото живеење и дава своевиден придонес во кристализирање 

на ризиците и заканите по безбедноста.  

Истражувачкиот тим и авторите на Извештајот, од таа причина, 

се зафатиле и со проучување на мошне деликатни проблеми и дале 

сериозен прилог во нивното осветлување - положбата на политичко-

безбедносниот систем на Република Македонија. Истражувачкиот 

извештај од Научно-истражувачкиот проект „МИСЛЕЊЕТО НА 

ГРАЃАНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА И БЕЗБЕДНОСНИТЕ ЗАКАНИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“   претставува сериозен научен придонес 

во науката, заснован на солидно разработена теориско-методолошка 

рамка  и става на располагање на релевантни, проверливи и низ научна 

призма употребливи податоци и анализи на безбедносни закани, ризици 

и  состојби во Република Македонија.  

Рецензент 

редовен проф. д-р Томе Батковски 

Факултет за безбедност - Скопје 
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