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Вовед 
  

 

На Факултетот за Безбедност во Скопје, по сопствена инцијатива е формиран Научно -

истражувачки тим. Тимот е формиран по иницијатива на проф. д-р Цане Мојаноски. Во него 

учествуваат и понудениот извештај е нивен резултат и проф. д-р Снежана Никодиновска- 

Стефановска, доц. д-р Фросина Ташевска-Ременски, доц. д-р Марина Малиш – Саздовска, 

доц. д-р Искра Аќимовска-Малетиќ, доц. д-р Драгана Батиќ, асс.м-р Марија Миленковска и 

асс. м-р Јонче Ивановски. 

 Идејата за формирањето на научно - истражувачкиот тим беше да се обиде да се 

обедини околу определен истражувачки проблем со цел да се види, колку, дали и како може 

да функционира една иницијатива и творечка група
*
. Појдовната премиса беше да се пронајде 

прашање околу кое ќе можат да се обединат, насочат и креативно да се искажат творечките 

напори на една екипа со мултидисциплинарни знаења и ориентации. Тимот функционираше 

како заедница, на работни состаноци споделуваше идеи, дебатираше за нив и врз основа на 

искристализираните прашања дефинираше стратегија и ја определуваше тактиката на своето 

дејствување. Истражувачкиот тим сметаше дека актуелно прашање, кое не е на соодветен 

начин третирано е и прашањето за „Психо-социјалните и правни последици врз припадниците 

на безбедносните сили на Република Македонија учесници во конфликтот од 2001 година“.  

Научно-истражувачкиот тим на Наставно-научниот совет на Факултетот му достави 

проект кој беше разгледан и усвоен на седницата одржана на ден 11.05.2009 година. 

Понудениот проект на Научно-истражувачкиот тим беше прифатен и конституиран е Научно-

истражувачкиот тим во состав: проф. д-р Цане Мојаноски, раководител на тимот и и проф. д-р 

Снежана Никодиновска- Стефановска, доц. д-р Фросина Ташевска-Ременски, доц. д-р Марина 

Малиш – Саздовска, доц. д-р Искра Аќимовска-Малетиќ, доц. д-р Драгана Батиќ, асс.м-р 

Марија Миленковска и асс. м-р Јонче Ивановски истражувачи. Во проектот соработуваа и м-р 

Весна Трајковска и Стојанче Ангелов.  

 По конфликтот од 2001 година, расправите во научната и стручна јавност најчесто се 

сведуваа на прашањата поврзани со тоа што ни се случи? Дебатите се одвиваа во рамките на 

определувањето на тоа, за што всушност станува збор, за воена агресија, за граѓанска војна, за 

војна на некои структури или слично. Настрана од таа расправа остануваа учесниците, 

поедниците кои како припаници на безбедносните сили, или како граѓани се наоѓаа на 

просторот кој беше зафатен од оружени судири и изведување на воени акции. 

 Актуелноста на конфликтниот, односно постконфликтниот период е повеќедимензио-

нална. Пред се, станува збор за еден феномен кој е несекојдневен, кој во еден период предиз-

вика исклучително ангажирање на институциите во Република Македонија, но и на меѓуна-

родната заедница. И заради тоа што беше употребено оружје, имаше жртви, или по неговото 

окончување следеа и определен број институционални проекции во уредувањето на инс-

титуционалната рамка и во редефинирањето на институционалниот и политичкиот живот на 

земјата. Беше решен на уникатен начин, со договор, (станува збор за процесот на имплеман-

тацијата на охридскиот Рамковен договор). Тоа е процес кој во научната и стручната јавност 

предизвика дебата која беше концентрирана околу дефинирањето на карактерот на 

конфликтот, создавањето на правна рамка и анализирањето на политиките на операциона-

лизација на правните и политичките решенија. 

 

 Во конфликтот од 2001 година учествуваа структури на полицијата, армијата, нивните 

резервни состави и населението. Покрај сложените политички и општествени односи, конф-

                                                 
*
 текст на проф. д-р Цане Мојаноски 



 2 

ликтот предизвика и соодветни активности во општеството и општествената стварност, 

посебно на планот на продлабочувањето на стереотипите меѓу одделни етнички заедници, 

манифестирани низ степенот на недоверба, нефункционирањето (или непотполното функци-

онирање) на институциите, потребата од постоењето на определени полициски состави кои 

имаа своја улога и придонес во конфликтната 2001 година. Ваквите состојби беа на соодветен 

начин користени како дел на политичката (партиската) борба во Република Македонија, што 

на определен начин влијаеше и го усложнуваше секој напор за проучување или занимавање 

со овој феномен. Според воспоставената партиска практика на „наши“ и „ваши“, ова прашање 

долго време е предмет на партиско позиционирање и оттаму истиот проблем го чини 

недоволно „интересен“, пред се заради „опасноста“, со зафаќањето за неговото проучување да 

не бидете ставени во некое од „партиските трла“. Но, факт е дека овој феномен – конфликтот 

од 2001 година, отвора многу прашања. Во центарот на интересот ни се последиците. Тие 

можат да бидат од различна природа. Определен број на последици се утврдени и решени. 

Тие во основа се однесуваат на материјалните. Но војната е комплесен феномен. Во неа 

учествуваат директно и индиректно лица, како учесници во конфликтот и цивили. Сите тие, и 

по конфликтот имаат последици. Тие се бројни. Едно од прашањата што истражувачкиот тим 

на Факултетот за безбедност во Скопје го интересира се „психо-социјалните и правните 

последици врз припадниците на безбедносните сили на Република Македонија - учесници во 

конфликтот од 2001 година“.  

  

Истражувањата на ефектите на војната врз менталното здравје на учесниците 

започнуваат уште од Првата светска војна, а продолжуваат по Втората светска војна, 

Корејската, Виетнамската, Заливската и Авганистанската војна, па се до војните на 

територијата на поранешна Југославија
*
. Овие истражувања покажуваат дека психичкиот 

стрес кај војниците е неизбежен следбеник на природата на војувањето и укажуваат на 

интензитетот и на штетните ефекти од психичката траума кои се широко распространети, 

длабоки и долготрајни. Како резултат на таканаречен ,,виетнамски синдром,, воените 

ветерани имаат значителни проблеми во психо-социјално функционирање повеќе години па и 

децении по војната. Суицидалното однесување е зголеменио кај учесниците на војната.  

Во медицинската терминологија, траума означува рана или повреда која се 

случила изненада или насилно. Аналогно, до психичката траума доаѓа кога стресот ја 

преплавува личноста и предизвикува трајни психолошки ефекти. Претрпената траума 

се покажува низ посттрауматски синдром.  

 Иако индивидуалните одговори на траума, се проучуваат од II Светска војна 

(главно реакциите на војниците), посттрауматско стрес нарушувње (postraumatic 

stress disorder: PTSD), е официјално издвоен како синдром од страна на Американска-

та Психијатриска Асоцијација дури 1980 година и класификуван како анксиозно 

нарушување, односно за прв пат е издвоен како посебен дијагностички ентитет. Новата 

класификација дава единствен и кохерентен концепт врз основа на кој може да се 

дијагностицира, проучува и третира споменатиот синдром.  

 PTSD се дефинира како минлив однос помеѓу препознатлив трауматски настан 

и развојот на симптомите кои доведуваат до пореметување на физичките, психолошки-

те и социјалните функции. Стресорите кои го предизвикуваат овој синдром се главном 

надвор од доменот на нормално човечко доживување (борба, силување, напад, природ-

ни несреќи, смрт, повредување ) .  

 

 PTSD се карактеризира со три главни групи на симптоми:  

 1. Постојано преживување на трауматскиот настан;  

                                                 
*
 Овој дел од текстот е на доц. д-р Драгана Батиќ 
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 2. Упорно избегнување на стимулите здружени со траума или отапување на 

општата реактивност; 

 3. Упорни симптоми на зголемена напнатост, кои што не постоеле пред 

траумата . 

 

 Трауматските настани и несреќи предизвикуваат емоционални одговори и 

поведение кои имаат за цел ублажување на стресот и враќање на рамнотежа. Нормал-

ните одговори на траума вклучуваат минлива, тешка анксиозност, депресија и психосо-

матски реакции. Симптомите се повлекуваат главно по неколку недели после траумата. 

При нормалната обработка постои осцилација помеѓу разгледување и поттиснување на 

теми врзани за траумата, кои на крајот доведуваат до ново разбирање и начините на 

овладување на сеќавањата и емоциите кои се врзани за неа. Во зависност од тежината, 

процесот на совладување може да трае и до 2 години.  

 После поголема траума ова пореметување може да се развие кај секој, меѓутоа 

ниеден стресор нема да предизвика пореметување кај сите луѓе кои што се изложени 

на него. Карактеристиките на личноста играат значајна улога во етиологијата на PTSD. 

Симптомите на зголемена напнатост доведуваат до иритабилност, бес, 

возбуденост и агресивно поведение. Агресивното поведение обично предизвикува 

брачни проблеми, потешкотии во социјалните релации, па и суицидално и хомицидал-

но однесување. 

Покрај споменатите симптоми на PTSD, како резултат на стресните доживува-

ња во војна, можат да се јават и други симптоми како што се депресија, психо-

соматски реакции, анксиозни растројства, болести на зависност (алкохолизам и 

наркоманија). 

Психолошките дисфункции доведуваат и до социјалните дисфункции: тешкотии 

во обавување на социјалните улоги на сопруг и татко и намален интерес за работните 

обврски. 

 

Епидемиологија на PTSD 

 

Според Kaplan i Sadock (1998), PTSD се јавува кај 1-3% од општата популација, 

и околу 30% кај виетнамските ветерани. Се наведуваат податоци кои се однесуваат на 

различни војни: Во Американската граѓанска војна забележено е 3,3 случаеви на 1000 

војници (0,33%), во Првата светска војна 4 случави на 1000 војници (0,4%), во Втората 

светска војна 10-30%, во Корејската војна 6%.(Вујчиќ, 1997). За Виетнамската војна е 

интересно тоа што PTSD бил многу ретка појава за време на престојот во Виетнам и 

непосредно по враќањето во САД само 1,5% покажувале симптоми. Но, неколку месе-

ци и години по враќањето дома, се повеќе ветерани почнуваат да покажуваат симпто-

ми на PTSD. Според овие автори, овој број денеска изнесува 15,2%.(Davison i Neale, 

1999). Истите автори наведуваат дека зачестеноста на PTSD е поголема меѓу Афроаме-

риканците и Хиспаноамериканците отколку помеѓу белците. Тоа се објаснува со фак-

тот што припадниците на расни и национални малцинства повеќе учествувале во 

дирекните борбите. Tomb (1994) наведува дека зачестеноста на PTSD кај војниците се 

движи и до 38,5%.  

 

Истражувањата вршени во Хрватска, посебно кај хрватските воени ветерани 

покажува дека PTSD е актуелен во 34% случаи (Kozaric -Kovacic i sar., 1998). Кога се 

испитувани само мажи кои преживеале мачење, дијагнозата на PTSD е утврдена кај 

79,9% (Ilic i sar., 1998). Едно неодамнешно истражување во Србија покажува дека дури 
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во 81% на случаеви кај воените ветерани се откриени растројствата на ментално 

здравје (Цуциќ, 2007). 

 

Етиологја на PTSD 

 

За разлика од другите психолошки растројства, PTSD вклучува претпоставена 

етиологија, т.е. трауматскиот настан. Предикторите за PTSD се женски пол, рано 

одвојување од родителите, семејна анамнеза на растројствата, претходни растројства. 

Веројатноста за појавата на PTSD се зголемува со тежината на трауматскиот настан 

(напр. изложеноста на дирекни борбени дејствија). Кај поединците со семејно 

оптеретување, дури и мало изложување на борбените дејствија доведува до PTSD 

((Davison i Neale, 1999). 

Стојалиштето за пресудното значение на преживеаниот стрес особено добива 

значење по Виетнамската војна, кога кај повратниците биле регистрирани стресни 

растројства со голема зачестеност. Голем број на студии во кои субјекти биле виетнам-

ските ветерани, покажале значајна поврзаност помеѓу степенот на изложеноста на 

стресот и интензитетот на стресните растројства, пред се на PTSD. Една од најрепрезе-

нтативните студии е истражувањето кое го спровела Card (1987). Таа помеѓу 1960 и 

1981. год. спровела лонгитудинално истражување на 1385 субјекти, од кои околу две 

третини имале воени искуства со различен степен на стресогеност и заклучила дека за 

присуството и интензитетот на PTSD e одговорен интензитет на искуство во борба. Foy 

и соработниците (1987) анализирајќи резултати на 13 истражувања, во кои е испитуван 

проблем на етиолошките чинители наведуваат дека тие резултати се во согласност со 

она што го наведува Card. Слични истражувања се вршени и во Србија, кога PTSD 

почнува да се јавува кај учесниците на војната. Споредувани се групи на испитаници 

(учесниците во војната) со симптомите на PTSD и соодветни контролни групи на 

испитаници (учесници во војната) без симптоми на PTSD. Како значајна варијабла за 

разликување на овие две групи се истакнува варијабла-степен на изложеноста на 

стресот (Зотовиќ, 1993; Нововиќ 1994). 

PTSD (пост-трауматско стресно нарушување) е релативно нова дијагностичка 

категорија, а се врзува пред се за ефектите на војната врз војниците. Првично ограни-

чена на војниците, покасно се проширува и на цивилите кои преживеале различни 

несреќи, физички , психички и сексуални напади, како и на оние кои биле сведоци на 

смрт или повреда на другите. Иако се смета за минлива реакција, PTSD често прерас-

нува во хронична болест, со траење од 3-5 години.  

 

Истражувањата на ,,виетнамскиот синдром,, покажуваат дека воените ветерани 

имаат значителни проблеми во психо-социјално функционирање повеќе години па и 

децении по војната. Суицидалното однесување е зголемено кај учесниците на војната.  

За разлика од земјите во регионот, каде постојат истражувања за ефектите на воениот 

стрес, бегалството и ранувањето врз војниците и граѓаните, во нашата држава не постои ниту 

едно истражување кое се занимава со последиците (психолошки, социјални, економски, прав-

ни) на конфликтот од 2001 врз неговите непосредни учесници, иако од конфликтот се поми-

нати скоро 8 години.  

Прашањето кое сега можеме да го поставиме е што за овие години се случувало 

со овие луѓе? Колку од нив го надминале стресот, а колку се уште ги трпат последици-

те (психолошките, социјалните, правните...)? 

Дали и сега, осум години по конфликтот покажуваат симптоми на трауматизи-

раност (симптоми на PTSD, депресивност, анксиозност, агресивност). Како она што го 
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преживеале тогаш, се рефлектира на нивниот живот сега (односите со семејството, 

работа, односите со околината)? 

 Колкава е застапеност на симптомите на PTSD, депресивни симптоми, симптоми на 

анксиозност и агресивност кај припадниците на безбедносните сили кои учествувале 

во конфликтот 2001 во Македонија, осум години по конфликтот; 

 Дали тежината и бројот на трауматските искуства влијаат врз присуството на 

симптомите; 

 Дали постојат промени во односите во семејството и на работното место; 

 

Учесниците во воениот конфликт и во годините по него, посредно или непос-

редно, со различен интензитет комуницираат меѓу себе. Развиваат определни активнос-

ти. Се организираат во облиици (друштва, здуженија и друг вид организации) и влијаат 

на општеството и на односите во него. Во истражувањето не интересираат ставовите на 

учесниците во конфликтот, посебно на припадниците на безбедносните сили, за 

општествените врски и релации, во таа насока за нивните ставови кон определени 

институции, нивната перцепција за односот на институциите и општествеството кон 

нив, како и за тоа, за интересите и интересирањата, што на еден или друг начин влијаат 

на степенот на општествената интеграција. 

Грижата за луѓето и создавањето на општествен и работен амбиент, посебно на 

создавањето на услови во кои поединецот ќе се чувствува прифатен и почитуван од 

општествената средина ни се чини за особено индикативно прашање. Истражувањето 

на ставовите и погледите на припадниците на безбедносните сили, учесници во конф-

ликтот 2001 година ни се чини за особено значаен. Во тој контекст заслужуваат внима-

ние и перцепциите на оваа категорија учесници во конфликтот, за тоа каков е односот 

на определни институции кон нив и нивните барања, каков е степенот на интеграцијата 

во општествената средина, како и тоа кои се последици, а и придобивки се присутни во 

општествената заедница. 

Истражувањето има задача, да отвори дел од прашањата и да создаде основи за 

продлабочување на истражувачките активности и кон останатите структури, кои на 

непосреден или посреден имаа влијание или учество  

Во конфликтот од 2001 година земаа учество припадниците на Министерството 

за внатрешни работи и АРМ и резервниот состав, односно припадниците на безбеднос-

ните сили во Република Македонија. По завршувањето на конфликтот се наметна 

потреба за регулирање на правниот статус на припадниците на безбедносните сили 

учесници во конфликтот во 2001 година.
*
   

Како резултат на тоа во 2002 година е донесен Законот за посебните права на 

припадниците на безбедносните сили и на членовите на нивните семејства објавен во 

Службен весник на РМ бр. 02/02, 17/03, 30/2004, 66/07, со кој се уредуваат нивните 

посебни права и условите и постапката за нивно остварување.  

За припадници на безбедносни сили Законот ги дефинира војник на отслужу-

вање на воениот рок, професионален војник, воен старешина и цивилно лице на служба 

во постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, униформирано лице во 

Министерството за внатрешни работи, како и лице со посебни должности и овластува-

ња вработено во Министерството за одбрана и во Министерството за внатрешни 

работи и воен обврзник во резервниот состав на Армијата на Република Македонија и 

Министерството за внатрешни работи, кои организирано учествувале во одбрана на 

независноста, територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија и 

                                                 
*
 Овој дел од текстот е на проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска, доц. д-р Искра Аќимовска 

Малетиќ и м-р Марија Миленковска 
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во спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот 

на Република Македонија, сметано од 1 јануари 2000 година. За воените инвалиди е 

предвидено дека покрај посебните права пропишани со Законот, им припаѓаат и 

правата пропишани со Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на 

нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (Службен весник 

бр. 13/96). Согласно Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните 

семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци воен инвалид е лице кое 

вршејќи воена должност во војна (воен инвалид од војните) или во мир (мирновременс-

ки воен инвалид) здобило рана, повреда или болест при што настапило оштетување на 

неговиот организам. Воен инвалид од војните е државјанин на РМ кој вршејќи воена 

должност или други должности за воени цели или за целите на државната безбедност 

во војна здобил рана, повреда или болест, па поради тоа настапило оштетување на 

неговиот организам најмалку 20%. Законот предвидува лица кои не можат да стекнат 

права согласно чл. 6 од Законот (на пример ако се води кр. постапка против нив или се 

правосилно осудени, ако сами се повредиле заради избегнување на воена обврска и 

др.). 

Законот дефинира дека под учество во одбрана на независноста, територијални-

от интегритет и суверенитет на Република Македонија и во спречување на насилно 

уривање на демократските институции утврдени со Уставот на Република Македонија, 

се подразбира организирано дејствување на припадниците на безбедносните сили во 

вооружени дејствија против вооружените екстремистички и паравоени групации. 
Законската регулатива ги предвидува следните права за припадниците на 

безбедносните сили или членовите на нивните семејства  

1. ослободување од учество со лични средства при користење на здравствени услуги 

2. вработување 

3. стан под закуп – станбено згрижување 

4. еднократен паричен надоместок 

5. права од областа на образованието 

6. семејна пензија 

7. инвалидски додаток  

8. право на додаток за нега и помош од страна на друго лице  

9. право на ортопедски додаток  

10. право на бањско и климатско лекување  

11. право на патничко моторно возило  

12. право на додаток на деца (посебни прописи за додаток на деца) 

13. право на професионална рехабилитација и право на недостаток, здравствена заштита,  

14.исплата на паричните примањa 

 

Имајќи го предвид претходно наведеното како и фактот дека правниот статус на 

одредена категорија на лица може во определена мера да влијае и врз нивната психосо-

социјална состојба се јави и потреба да се истражи и анализира имплементацијата на 

законската регулатива која ја уредува оваа проблематика*. Истражувањето е во функција 

на унапредувањето на практиката, односно, превземањето на дополнителни активности на 

општествено-правен и социјален план за непречено користење на правата кои им се 

загарантирани согласно Законот. Резултатите од истражувањето упатуваат на сознанието 

за потребата од измена на законската регулатива во насока на унапредување на правниот 

статус на припадниците на безбедносните сили.  

Истражувањето се занимава со социолошките, асфалиалошките, психолошките, 

правните, криминолошките и криминалистичките димензии на учесниците во конфликтот 

                                                 
*
 Тескт на проф. д-р Цане Мојаноски и доц. д-р Драгана Батиќ 
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од 2001 година. Операционализацијата на истражувањето во оваа фаза ги опфати социо-

лошката, психолошката, правната и криминалистичката димензија. 

Во истражувањето е применет мултидисциплинарен пристап. Тоа припаѓа на 

социологијата, асфалиалогијата, психологијата, правото, криминологијата и кримина-

листиката.  

Цел и задачи на истражувањето 
 

Целта на истражувањето беше да се изврши научна дескрипција на 

социолошките, психолошките, бихевиоралните и правните последици од конфликтот 

2001 година во Македонија врз припадниците на безбедносните сили кои во него 

непосредно учествувале. 

Поаѓајќи од вака поставената научна цел, како непосредни задачи на 

истражувањето се и следните: 

- кои се психосоцијалните последици и како тие се манифестираат и согласно 

добиените сознанија утврдување на мерки и преземање на иницијативи за нивно разре-

шување; 

- да се увиди колку припадниците на безбедносните сили се информирани со 

постојната законска регулатива која го уредува нивниот правен статус; 

- добивање на сознанија за имплементација на законската регулатива 

- идентификување на основните проблеми при реализација на нивните законски 

права  

- утврдување на потребата за измена/дополнување на постојната или донесува-

ње на нова законска регулатива  

- добивање на сознанија за потребата од обучување на целната група за 

остварување на правата согласно Законот 

 

Имајќи ги предвид предметот и целта на истражувањето, како и преземените 

активности, истражувањето понуди можен одговор за правниот третман на припадни-

ците на безбедносните сили од страна на државата и насоки за потребата од негово по-

добрување. 

 

1) Опис на примерокот по сите испитувани варијабли; 

2) Да се утврди дали изложеноста на воениот стрес за време на конфликтот 2001 кај 

припадиците на безбедносните сили кои учествувале во него доведува до реакции 

на психолошки, социјален и бихевиорален план; 

3) Да се утврди дали кај одделни припадници на безбедносните сили заради 

изложеноста на воена траума се јавуваат психолошките последици во форма на 

симптоми на PTSD, депресија, анксиозност и агресивност; 

4) Да се утврди дали тежината и бројот на трауматските искуства влијаат врз 

присуството на симптомите (PTSD, депресија, анксиозност и агресивност); 

5) Да се утврди дали присуството на симптомите (PTSD, депресија, анксиозност и 

агресивност) влијае врз односите на припадниците на безбедносните сили со другите 

луѓе, а особено со членовите на семејството. 
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 Хипотези 
 

Појдовен хипотетички став во ова истражување беше дека припадниците на 

безбедносните сили во поствоениот конфликт дејствуваат во услови на недоволно 

изградена општествена (државна) стратегија за карактерот на конфликтот од 2001 

година и дека таквата состојба влијае на нивната недефинирана правна положба, на 

недефинираниот однос на институциите и на недоволно изградените политики на 

државните органи во областа на социјалната заштита и сигурност, здравствената 

осигурување, образованието и општествената прифатеност на припадниците на 

безбедносните сили. 

Актуелната правна рамка за положбата и правата на припадниците на 

безбедносните сили во воениот конфликт влијае на однесувањето и грижата на 

институциите во Република Македонија. Недостатокот на правни решенија и мерки за 

разрешување на потребите и проблемите на припадниците на безбедносните сили, како 

и однесувањето на водечките политички сили во земјата, придонесуваат да се 

појавуваат однесувања и манифестираат последици од асоцијален и психолошки 

карактер.  

Претпоставувавме дека таквите општествени, правни и политички услови влија-

ат и имаат последици на психосоцијалниот статус на припадниците на безбедносите 

сили. 

Врз основа на овој хипотетички став претпоставуваме дека: 

 

1. Изложеноста на воениот стрес за време на конфликтот 2001 кај припадиците на 

безбедносните сили кои учествувале во него доведува до реакции на психолошки, 

социјален и бихевиорален план; 

2. Кај оделни припадници на безбедносните сили заради изложеноста на воена 

траума се јавуваат психолошките последици во форма на симптоми на PTSD, 

депресија, анксиозност и агресивност; 

3.Тежината и бројот на трауматските искуства влијаат врз присуството на симпто-

мите (PTSD, депресија, анксиозност и агресивност); 

4.Присуството на симптомите (PTSD, депресија, анксиозност и агресивност) влијае 

врз односите на припадниците на безбедносните сили во семејството 

5.Присуството на симптомите (PTSD, депресија, анксиозност и агресивност) влијае 

врз односите на припадниците на безбедносните сили на работното место 

 

Варијабли 

 

Анксиозност е израз на количината, степенот или сериозноста на клиничката 

анксиозност (душевна состојба на немир и напнатост, придружена со соматски 

манифестации), искажана со скорот на тестот Скала на клиничка анксиозност (Clinical 

anxiety sckale, Thyer, 1986). 

 

Депресивност е израз на степенот на потиштеноста, чувството на безнадежнос-

та, беспомошноста, празнина, недостаток на животна ведрина и ентузијазам. 

Оваа варијабла е искажана со скорот на тестот BDI- Беков инвентар на 

депресија (Aaron T. Beck, 1967) 
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Агресивност е израз на степенот на манифестирање на чувството на лутина 

како емотивна состојба и тоа како состојба која се состои од субјективни чувства на 

напнатост, вознемиреност, раздразливост или бес и лутината како карактерна црта 

која се дефинира во поглед на тоа колку често испитаникот чувствува лутина со тек на 

време. Овие варијабли се искажани преку скоровите на тестот Скала за состојба-црти 

на агресивност – STAS (Spielberg, C. D., Jacobs, G., Rus, S., and Crane, R.S. , 1983).  

 

Симптомите на PTSD се израз на степенот на присуство на симптоми на 

неволно наметнување на впечатоци врзани за траумата и избегнување на се што 

подсеќа на траумата, карактеристични за PTSD. 

Овие две варијабли се искажани преку скоровите на Скала на влијанието на 

настаните (Impact of Event Scale, Horowitz, 1979). 

Методологија на истражувањето 
 

Во истражувањето се применети аналитичко-синтетичкиот метод, компративниот, 

догматскиот, тестот (тестирањето) и статистичкиот метод. 

 Од истражувачките методи се користеше методот на анализа на содржината и 

методот на испитување. Истражувачкиот тим ги анализираше законските и други акти 

во Република Македонија и земјите од поранешната федеративна заедница, кои по 

нејзината дисолуција беа зафатени од војни и воени конфликти. Компаративната ана-

лиза, особено споредувањето со хрватското законодавсто е дел на процесот на 

анализата на правните последици и специфики на положбата на оваа група население.  

 

1. Кај оделни припадници на безбедносните сили заради изложеноста на воена 

траума се јавуваат психолошките последици во форма на симптоми на PTSD, 

депресија, анксиозност и агресивност; 

2.Тежината и бројот на трауматските искуства влијаат врз присуството на 

симптомите (PTSD, депресија, анксиозност и агресивност); 

3.Присуството на симптомите (PTSD, депресија, анксиозност и агресивност) влијае 

врз односите на припадниците на безбедносните сили со другите луѓе, а особено со 

членовите на семејството; 

  
Инструменти 

 

За проценката на психолошката состојба на учесниците во конфликтот 2001 год. 

користени се следните психолошки инструменти: 

 

1. Скала на клиничка анксиозност (Clinical axiety scale-CAS), Bruce A. Thyer, 1986; 

2. Беков инвентар на депресија -BDI, (Beck, A.T. ,1967); 

3. Скала на влијание на настаните –IES (Horowitz, M. J., Wilner, N., and Alvarez, 

W.1979); 

4. Скала за состојба-црти на агресивност – STAS (Spielberg, C. D., Jacobs, G., 

Russel, S., and Crane, R.S. , 1983). 

 

СКАЛА НА КЛИНИЧКА АНКСИОЗНОСТ( CLINICAL ANXIETY SCALE (CAS)) 

 

Овој тест (Bruce A.Thyer, 1986) претставува скала од 25 прашања која е насоче-

на на мерење на степенот или сериозноста на клиничката анксиозност според одгово-
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рите на испитаникот, при што поголемиот број на поени укажува на поголема 

анксиозност. Исказите за CAS се психометрички изведени од поголема група на искази 

врз основа на критериумите за анксиосни нарушувања во DSM II. CAS има клинички 

праг на минливост 30 (+-5) и истиот е дизајниран така што може да се бодира/оценува 

и да се спроведува на ист начин како и скалите на Пакетот за клиничко мерење 

(Хадсон, 1982). Овој инструмент е особено корисен за мерење на општа анксиозност во 

клиничката пракса. 

CAS има одлична внатрешна конзистентност со алфа коефициент од .94. SEM 

од 4.2 е релативно низок, што укажува на минимални грешки при мерењето. 

CAS е валиден во таа смисла што може да направи значителна дискриминација 

помеѓу групите за кои се знае дека страдаат од анксиозност и контролните групи со 

пониска анксиозност. Користејќи го клиничкиот праг на минливост од 30, CAS имал 

многу ниска стапка на грешка од 6.9% во разграничувањето помеѓу анксиозните и 

контролните групи. Анализата на CAS во однос на демографските варијабли како што 

се возраст, пол и образование открива дека резултатите од CAS не зависат од овие 

фактори. (етницитетот не бил истражуван). 

 

БЕКОВ ИНВЕНТАР НА ДЕПРЕСИЈА (BDI) 

 

Овој тест (Aaron T. Beck, 1967) има за цел мерење на сериозноста на 

депресијата. Се состои од 21 прашање со кое укажува на присуството и сериозноста на 

афективната, когнитивната, мотивационата, вегитативната и психомоторната 

компонента на депресијата. Секое прашање на BDI се однесува на одреден симптом на 

депресија, а испитаниците на скала од 0-3 ја обележуваат сериозноста на нивната 

моментна состојба на секој симптом. Од вкупно 21 прашање, 11 се однесуваат на 

спознавање, 2 на афект, 2 на отворено однесување, 1 на интерперсонални симптоми и 5 

на соматски симптоми.  

BDI претставува една од најшироко употребуваните мерки на депресија во 

клиничката пракса кој исто така се користи и врз неклиничката популација. Иако бил 

развиен за употреба кај возрасни, BDI успешно се користи и кај деца.  

Релијабилноста на BDI е добра до одлична. Забележана е релијабилноста на 

поделените скали од .78 до .93 што укажува на добра до одлична внатрешна 

конзистентност. Релијабилноста на тест-ретест е добра до многу добра, движејќи се од 

.48 за психијатриски пациенти по три седмици до .74 за студенти по три месеци. 

 Валидноста на BDI е добра до одлична. Според едно истражување утврдени се 

значителни корелации со многу други мерења на депресија што укажува на силна 

истовремена валидност. Освен тоа, BDI значително корелира со вреднувањето на 

депресијата од страна на специјалисти за клиничко лекување и во повеќе студии се 

покажала како чувствителна на клинички промени.( Beck, A.T. (1967). Depression: 

Clinical, Experimental and Theoretical Aspects. New York: Harper & Row).  

 

СКАЛА НА ВЛИЈАНИЕ НА НАСТАНИТЕ 

IMPACT OF EVENT SCALE (IES) 

 

Целта на оваа скала е мерење на стресот поврзан со трауматски настани.  

Скала на влијание на настаните ( Horowitz, 1979) е наменета за испитување на 

присуството и зачестеноста на два вида на трауматски настани: неволно наметнување 

на впечатоците кои се поврзани со траумата и избегнување на се што потсетува на 

траумата..Овие два вида на реакции се вклучени во дијагностичката класификација на 

DSM III (1980) како две групи на симптоми. Преостанатите два вида на симптоми за 
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поставување на дијагнозата се: постоење на симптомите на зголемена будност и 

траење на наведените симптоми најмалку месец дена. Заради тоа можеме да кажеме 

дека оваа скала делумно ја опфаќа појавата на PTSD.  

  Со скалата од 15 прашања се проценува искуството со посттрауматски стрес за 

специфичен животен настан и неговиот контекст. IES претставува релативно директно 

мерење на стресот поврзан со трауматски настан. Со него, преку две подскали 

(подскала на интрузивност и подскала на избегнување), се мерат две категории на 

искуства како одговор на трауматски настани: интрузивно искуство, како на пример 

идеи, чувства или лоши соништа; и избегнување, признаено избегнување на одредени 

идеи, чувства и ситуации. Поради неговата чувствителност на промена IES е погоден 

за надгледување на напредокот на клиентот во текот на лекувањето. 

  Подскалите на IES покажуваат многу добра внатрешна конзистентност со 

коефициенти од .79 до .92, со просек од .86 за интрузивната подскала и .90 за 

подскалата на избегнување.  

  Валидноста на IES кај познатите групи е поткрепена со значителни разлики кај 

резултатите на надворешните пациенти кои побарале помош поради загуба на близок и 

три теренски примероци. Подскалите укажуваат дека IES е чувствителен на промена со 

оглед на фактот дека резултатите се менувале во текот на лекувањето. 

 

СКАЛА ЗА СОСТОЈБА-ЦРТИ НА АГРЕСИВНОСТ  

STATE-TRAIT ANGER SCALE (STAS) 

 

Скала за состојба-црти на агресивност – STAS (Spielberg, C. D., Jacobs, G., 

Russel, S., and Crane, R.S., 1983) е наменета за мерење на состојбата и карактеристиките 

на лутината. Со 15 прашања на инструментот се оценува лутината како емотивна 

состојба со варијации на интензитетот, но и како релативно стабилна карактерна 

особина. 

  Состојбата на лутина се дефинира како емотивна состојба која се состои од 

субјективни чувства на напнатост, вознемиреност, раздразливост или бес.  

Лутината како карактерна црта се дефинира во поглед на тоа колку често 

испитаникот чувствува лутина со тек на време. Кај ваквата личност со повисок степен 

на лутина постои тенденција на поголем број ситуации да се гледа како на провокации 

на лутина, па оттука произлегуваат и повеќе поени на скалата за лутина. Во оваа рамка, 

лутината се разликува од непријателство што подразбира ставови кои продуцираат 

агресивно однесување.  

Инструментите се развиени со ригорозни психометриски постапки во кои спаѓа 

развивање на долги и кратки форми со висока корелација, од .95 за лутината како 

состојба до .99 за лутината како особина. Лутината како особина може исто така да се 

мери и со две подскали: темперамент и реакција. 

 Скалата има одлична релијабилност. Внатрешната конзистентност на 

изворното мерење на лутината како особина на скалата од 15 точки била .87 за 

примерок од 146 студенти. Мерењето на лутината како особина имала внатрешна 

конзистентност од .87 за машки регрути во морнарицата и .84 за женски регрути во 

морнарицата. Изворното мерење на лутината како состојба било внатрешно 

конзистентно со корелации од .93 за машките и женските регрути. Подскалата на 

лутината како темперамент имала коефициенти за внатрешна конзистентност од .84 до 

.89 за машките и женските студенти и регрутите во морнарицата. Подскалата на 

лутината како реакција имала коефициенти на внатрешна конзистенција од .70 до .75 

за истите примероци. Податоците за внатрешна консистентност за формите од 10 точки 
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за истите примероци се добри до одлични. Сите резултати за внатрешна 

конзистентност се базирани на Кронбахов коефициент алфа.  

 Истовремена поткрепа на валидноста е постигната преку корелации со три 

мерења на непријателство, како и мерења на невротизам, психотизам и анксиозност. 

Резултатите не беа поврзани со необичност или екстраверзија. Дополнителни 

резултати за валидност може да се најдат кај Spielberg et al. (1983). 

 
Прашалник за проценка на воените стресори  

 
Прашалник за проценка на воените стресори е превземан прашалник од Србија и e 

прилагоден за наши услови (Упитник за процену ратних стресора, Јовиќ, 2002). Овој 

прашалник покрива широк спектар на стресори карактеристични за воениот судир на 

подрачјето на поранешната Југославија на кои освен војниците биле изложени и цивилите. 

Врз основа на Вордовата метода на кластер анализа добиени се следните категории на 

трауматско искуство: активна борба, присуствување на убивање или ранување, депривација 

предизвикана од конфликтот, губиток на организациона/воена структура, повредување и 

изложување на воени дејствија, кои накнадно се потврдени и со факторската анализа. Вака 

добиените субскали имаат добри метриски карактеристики. 

Овој прашалник е конструиран специјално за ова истражување и содржи прашања кои 

се однесуваат на: согласување со сопругата/партнерката, начин на решавање на проблемите 

во семејството, начинот на кој го проценуваат своето семејство според функционалноста, 

присуство на социо-патолошките појави во семејството, забележителни промени во односите 

со блиските луѓе по конфликтот од 2001
*
. 

 Од истражувачките постапки се користени анкетата, а од инструментите тестовите и 

анкетниот прашалник. Во таа насока истражувачкиот тим подготви батерија на тестови, и 

анкетен лист и сите во форма на докумет беа подеднакво достапни. Потоа, анализата на 

содржината на документите и кодексот на шифри како инструмент.  

За емпириското (анкетно) истражување примерокот е случаен и струкуриран, а според 

учеството во структурите и стратификуван . Тој опфати 667 испитаници од учесниците во 

конфликтот 2001 година припадници на безбедносните сили и тоа од редот на припадниците 

на Министерството за внатрешни работи, Армијата, резервниот состав и селските стражи.  

 Структурата на инструментот беше така составена, што на почетокот се наоѓаат 

батеријата на психолошки тестови, батериите прашања поврзани со социјалните и меѓучовеч-

ките односи; со општествените, социјалните и меѓучовечките односи и прашања поврзани со 

правната положба и правата на припадниците на безбедносните сили. Прашалникот, во делот 

за социјалните, меѓучовечките и правата на бранителите (односно правниот дел) е 

конструиран за оваа прилика, односно за потребите на ова истражување. На самиот крај од 

инструментот се наоѓаат прашањата поврзани со карактеристиките на испитаниците. Имајќи 

предвид дека инстументот беше пообемен и бараше меѓу 40 минути или еден час за да се 

одговори, во неговата реализација, особно во вториот дел, се појавува еден број меѓу 40-60 

испитаници да не дале целосни одговори, или пак одговорите не се дадени со потребната 

продлабоченост. Но, бидејќи ориентацијата на научно-истражувачкиот тим беше насочена 

кон добивањето на сознанијата поврзани со психо-социјалните последици врз припадниците 

на безбедносните сили на Република Македонија учесници во конфликтот од 2001 година, 

структурирањето на истржувачкиот инструментариум беше насочено токму кон тие прашања.  

Научно-истражувачкиот тим презема дополнителни истражувачки дејствија на утврду-

вање на правната основа и последиците врз статусот на припадниците на безбедносните сили 

учесници во конфликтот. Токму заради тоа, како дополнителни информации, поврзани со 

                                                 
*
 Текст на проф. д-р Цане Мојаноски  
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степенот на информираноста беа утврдени и една батерија на прашања прашања за правните 

прописи и степенот на запознаеноста на испитаниците со нив.  

  Прашалник конструиран специјално за ова истражување во форма на социо-демограф-

ска анкета, дизајнирана и структурирана во облик на анкетен лист, која вклучува: основни 

социо-демографски карактеристики, податоци за социо-економската положба по конфликтот, 

податоци за ангажираноста за време на конфликтот, преживеаните настаните за време на 

конфликтот кои укажуваат на тежината и бројот на трауматските искуства, односите во 

семејството и на работното место, структурирање на слободното време, и посебен правен дел 

за тоа колку и како се информирани за правата што можат да ги остваруваат, како и за 

нивната правната положба во системот воопшто
1
. 

 

 Истражувањето се спроведе со материјална и техничка помош на Факултетот за 

безбедност. Истражувањето беше спроведено во втората половина на месец мај, во јуни и во 

првата половина на јули 2009 година. Организатор и мобилизатор на испитаниците беше 

Здружението на граѓани „Достоинство“ и нејзиниот претседател, студент на постдипломските 

студии на Факултетот Стојанче Ангелов. Научно-истражувачкиот тим беше подржан од оваа 

асоцијација во спроведувањето на истражувачкиот зафат, посебно во мобилизацијата на 

учесниците, кои во најголем дел се и нивни членови.  

 За обработка на податоците беше изработен кодекс на шифри и модел за компјутерска 

обработка во софтверскиот пакет Excel. Обработката на податоците (шифрирање и внесување 

во сметачката машина - компјутерот) беше од студентите на Факултетот за безбеднот. 

Координацијата и контролата на стручните соработници
*
 (студентите) ја обавуваше 

студентката на постдипломските студии Викторија Тодоровска. Обработката и статистичките 

пресметки на истражувањето е извршено во софтверскиот статистички пакет SPSS. 

Истражувањето се одржуваше во период кога во општеството понагласено се водеше 

дебата околу нивната положба, а поврзана со законското регулирање на правата на 

безбедносните сили учесници во мировните мисии во светот, оценуваме дека определени 

истражувачки активности не беа остварени со потребната динамика. Но во секој случај, 

научно-истражувачкиот тим има задоволство да соопшти дека ангажирањето на здружениото 

„Достоинство“ и на неговиот претседател се особено корисни во обезбедувањето на 

испитаници кои ќе обезбедат претпоставки за проверка на поставените хипотези и за 

остварување на научно-истражувачките цели. 

Примерок- испитаници 
 

Основно е при утврдувањето на мострата да се одбегне пристрасноста. Тоа се 

обезбедува преку примената на случајноста во изборот. Кога го употребуваме помот 

“случајност”, пред се, имаме предвид дека се работи за грижливо планирана активност, 

                                                 
1
 Овде не може да зборуваме за структурирано интервју во строга смисла на зборот. Кога станува збор за 

структурираното интервју, всушност, на сите кандидати им се поставуваат исти прашња, формулирани 

според барањата на конкретното работно место. Структурираниот интервју настојува да создаде што 

можно пообјективни услови: сите кандидати да се испитани според исти критериуми и на сите да им е 

пружено еднакво време за претставување. Кај полуструктурираниот интервју се подразбира дека 

онапред е определено подрачјето за кое се разговора, но не се познати прашањата што се поставуваат. 

Кај слободното интервју испитувачот нема онапред опредлени прашања што би му ги поставувал на 

кандидатот, туку интервјуто се отвара и остварува по определена тема, а прашањата произлегуваат сами 

од себе. 
*
 Анета Петровска, Лидија Денковска, Александар Трендов, Игор Стојковски, Роби Давидовски, Алберт 

Садиковски, Катица Арсова, Лидија Денковска, Фросина Стојчевска, Бојан Димовски, Жанета 

Петровска, Ненад Божиновски, Александра Станојковска и Викторија Тодоровска 
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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 определен број на населени целини, а изборот на 

соговорниците ќе го избереме случајно
2
. 

Во применетите истражувања, кои се преземаат на факултетите, затворските 

средини, организираните заедници, (полициска станица, единица, одделение) помалку 

се посветува внимание на проблемот на примерокот што е и разбирливо кога се знае 

дека ова истражување, посебно малите и акционите (во акционите истражувања имаме 

учесници во истражувањето, наместо примероци во истражувањето), имаат пред се за 

цел тие имаат не да се утврдуваат законите и законитостите во областа на безбедноста 

и асфалиалогијата (тие се обично резултат на фундаменталните истражувања), туку да 

ги направат применети 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 затворските средини нови правила и ред во 

институцијата, во органите на управата нови модели на решавање на проблемите) кои 

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

испитаници, на ограничен број постапки и ограничени содржини и слично, пред да се 

“прошират” на сите учесници, наставните содржини, варијаблите и постапки на кои се 

однесува таквото истражување.  

 

Карактеристики на примерокот 

 

Истражувањето беше спроведено во 10 градски средини. И тоа според следниот 

преглед. Најслаб одзивот беше во Скопје. 

Табела бр.1 Испитаници според местото на живеење  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Кавадарци 41 6,1 6,1 6,1 

Тетово 122 18,3 18,3 24,4 

Брвеница 99 14,8 14,8 39,3 

Скопје 77 11,5 11,5 50,8 

Куманово 53 7,9 7,9 58,8 

Прилеп 92 13,8 13,8 72,6 

Берово 59 8,8 8,8 81,4 

Штип 49 7,3 7,3 88,8 

Радовиш 45 6,7 6,7 95,5 

Крива Паланка 30 4,5 4,5 100,0 

Total 667 100,0 100,0  

 

 Слабиот одзив во Скопје се должеше пред се, на повеќе фактори. Имено, еден 

дел од припадниците на безбедносните сили се ангжирани во министерствата за внат-

решни работи, одбрана и во Армијата, особено во единиците кои имаат специјални 

намени, па еден значителен дел беа ангажирани на задачи. Но, исто така, треба да се 

                                                 
2
 Најчесто употребувани примероци т.е. примероци кои не се засноваат на теоријата на веројатноста се: 

намерни (истражувачот намерно го бира примерокот поединец, група, варијабли и други кои по негова 

проценка најмногу придонесуваат за превземаните истражувања). 
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има предвид и фактот дека истражувањето е одржано во периодот кога во општеството 

беа особено актуелни прашањата за односот на државата кон учесниците во 

конфликтот од 2001 година припадници на безбедносните сили. Тоа беше период кога 

во Собранието владеачкото мнозинство не го подржа предлогот на Здружението на на 

бранителите од 2001 „Достинство“ за правата на оваа групација во земјата, како и 

период кога се регулираше со Закон правото на идните учесници во мировни и воени 

мисии
3
. Имено, со ова предлог решение беа опфатени некои од правата кои беа 

предлагани и во предлог Законот на граѓанската инцијатива, што предизвикуваше 

дополнително незадоволство кај оваа групација, што беше проследено и со соодветни 

јавни настапи и на еден или друг начин влијаеше и на динамиката и интензитетот на 

учеството на припадниците на безбедносните сили. Дистрибуцијата по населените 

места покажува дека особено е висок интересот во средините каде теренското 

истражување се спроведе на самиот почеток, како што се Брвеница и Тетово, па потоа 

беше учеството високо во Прилеп.  

 

 Дистрибуцијата на испитанци според припадноста на институциите на 

безбедносните сили е дадена во Табела бр. 1.  

 
Табела бр. 1. Во конфликтот во Република Македонија во 2001 година, учествувавте како 

припадник на: 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid а) Министерството за 
внатрешни работи 

342 51,3 55,0 55,0 

б) Армијата на Република 
Македонија 

242 36,3 38,9 93,9 

в) Селска стража 10 1,5 1,6 95,5 

МВР и АРМ 20 3,0 3,2 98,7 

МВР и селска стража 1 ,1 ,2 98,9 

АРМ и селска стража 3 ,4 ,5 99,4 

МВР, АРМ и селска стража 4 ,6 ,6 100,0 

Total 622 93,3 100,0  
Missing System 45 6,7   

 Total 667 100,0   

 

                                                 
3 Во текот на теренското истражувањето беа присутни коментари за определни притисоци од страна на 

раководните структури во единиците, како кон истражувањето, така и кон фактот што организиатор и 

менаџер на човечките потенцијали, особено нивното обезбедување да присуствуваат и да одговараат на 

инструментариумот беше здружението „Достоинство“ и неговите раководни луѓе. Истражувачкиот тим 

беше особено соочен со фактот дека одзивот беше особено слаб во Скопје, каде има значителен дел од 

припадниците на безбедносните сили, кои главно се вработени во Mинистерството за внатрешни работи 

и во Армијата на Република Македонија.  
По медиумските претставувања на активностите на „Достоинство“, а во одделни случаи и 

споменувањето на активноста со анкетното истражување, до раководителите на нашата институција беа 

забележани телефонски јавувања и коментари од страна на службеници на МВР, што од наша страна 

беше разбран како облик на притисок. Тоа е само дел од амбиентот во кој беше спроведувано 

истражувањето. 
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Графикон бр. 1. Испитаници според органот во кој работеле
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Од понудента дистрибуција може да се оцени во истражувачкиот примерок 

51,3% се припадници на Министерството за внатрешни работи, 36,3% се припадници 

на Армијата на Република Македонија, 1,5% се припадници на селската стража 

(население од местото на одвивањето на конфликтот) и околу 4,1% припадици на 

некоја од претходните состави и во повеќе наврати. Можеме да констатираме дека, во 

ова истражување доминираат испитаници кои во конфликтот учествуваа непосредно, 

особено на подрачјето каде се случуваа конфликтните дејствија. Исто така можеме да 

констатираме дека бројот на учесниците и од другите структури, особено од резерв-

ниот состав кој во најголем дел не учествуваше во борбените дејствија и припадниците 

на селските стражи се присутни. Ако при тоа се има во вид дека бројот на учесниците 

од овие структури не надминува цифра од 3000 учесници, можеме да констатираме 

дека примерокот е репрезентативен и обезбедува врз основа на него да се донесуваат 

заклучоци што ќе се реална слика на односите во целата популација. 

 Ако ја погледнеме структурата на испитаниците кои се изјасниле дека во 

воениот конфликт учествувале како припадници на Министерството за внатрешни 

работи, тогаш дистрибуцијата изгледа вака: како припадник на Специјалната полиција 

се изјасниле 86 или 12,9%, како припадник на Посебните полициски единици се 

изјасниле 149 или 22,3% како полицаец во униформа кој одеше на терен во кризните 

региони, 68 или 10,2%, како полицаец во униформа кој работеше во полициска станица 

во кризните региони 21 или 3,1%. Оние, пак испитаници кои одговориме дека 

учествувале како припадници на Армијата на Република Макеоднија се изјасниле на 

следниот начин - како припадник на резервниот состав на Армијата 142 или 21,3%; 

како лице ангажирано со договор за дело 28 или 4,2%; како војник на отслужување на 

воен рок 26 или 3,9%, како професионален војник 66 или 9,9%; како подофицер 39 или 

5,8% и како офицер 27 или 4,0%. И од понудената структура можеме да констаираме 

дека е обезбедена соодветна репрезентативност. 
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 И по однос на учеството во кризните региони е обезбедена соодветна 

репрезенативност. Податоците во Табела бр.2 на тоа укажуваат. 

 
Табела бр2. Во кои кризен региони учествувавте во конфликтот во 2001 година? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Кумановско-липковски 64 9,6 10,8 10,8 

Скопски 41 6,1 6,9 17,7 

Тетовски 247 37,0 41,7 59,5 

Кумановско-липковски и 
скопски 

20 3,0 3,4 62,8 

Кумановско-липкоски и 
тетовски 

35 5,2 5,9 68,8 

Скопски и тетовски 19 2,8 3,2 72,0 

Кумановско-липкоски, 
скопски и тетовски 

166 24,9 28,0 100,0 

Total 592 88,8 100,0  
Missing System 75 11,2   

 Total 667 100,0   

 

Во оваа дистрибуција доминираат припадниците на безбедноните сили кои 

учествувале тетовскиот кризен регион со 37,% од испитаниците, а доаѓаат оние 

испитаници кои учествувале во дејствијата во трите кризни региони со 24,9% или 

поточно со 28,% од оние што се изјасниле во кој кризен регион учествувале
4
. 

И во врска со времето поминто на кризните региони, посебно за должината на 

учеството во конфликтот од 2001 година. Имено, ги замоливме испитаниците да ни 

соопштат колку време (приближно) учествувавте во конфликтот од 2001 година. На 

така поставеното прашање значителен дел од 51,0% одговориле дека учествувале од 

почетокот до крајот, што значи дека повеќето од половината испитаници биле 

изложени да постојани облици на притисок и конфликт, што, се разбира, има 

соодветно влијание и врз психосоцијалната состојба на учесниците во истражувањето. 

Овде, доколку ги додадеме и оние испитаници кои одговориле дека биле учесници во 

конфликтот подолго од три месеци, тогаш, треба да констатираме дека и според овој 

критериум е обезбедена репрезентативност на примерокот. 

 
Табела бр.3 Колку време приближно учествувавте во конфликтот во 2001 година? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid а) 15 дена 39 5,8 6,3 6,3 

б) 1 месец 52 7,8 8,3 14,6 

в) 2 месеци 35 5,2 5,6 20,2 

г) 3 месеци 28 4,2 4,5 24,7 

д) Повеќе од 3 месеци 130 19,5 20,8 45,5 

ѓ) Од почеток до крај 340 51,0 54,5 100,0 

Total 624 93,6 100,0  
Missing System 43 6,4   

 Total 667 100,0   

  

                                                 
4
 Еден дел од испитаниците, како заради должината на инструментариумот, така и заради 

специфичностите на периодот на реализацијата на истражувањето, едноставно избегнувале да одговорат 

или селективно одговарале на одделни прашања. Затоа во дистрибуциите ќе се забележи дека таа бројка 

е приближна скоро кај сите прашања. 
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Графикон бр.2

Испитанци според должината на времето поминато во конфликтот
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Во структурата на примерокот е обезбедено и соодветно учество и на 

испитаниците според критериумот зафатеност на местото на живеење во конфликтното 

подрачје. На прашањето: дали местото (регионот) во кој живеете беше зафатено од 

конфликтот во 2001 година?, доминираат испитаници кои одговориле со не, односно 

366 или 35,7% се од региони настрана од конликтните дејствија, 375% од тие средини 

и 9,4% не одговориле на поставеното прашање.  

Ако ја погледнеме дистрибуцијата на испитаниците според полот, во ова 

истражување доминираат мажите. Имено, 594 или 89,1% се изјасниле. Додека, 73 или 

10,9% не се изјасниле. Слични обележја имаат испитаниците според местото на 

живеење. Имено, 469 или 70,3% живеат во град и 149 или 22,3% на село и 7,3% не 

одговориле на поставеното прашање. 

 
Табела бр.4 Испитаници спорд степенот на образование 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Основно 88 13,2 14,4 14,4 

Средно 409 61,3 66,7 81,1 

ВШС 53 7,9 8,6 89,7 

ВСС 60 9,0 9,8 99,5 

м-р на науки 3 ,4 ,5 100,0 

Total 613 91,9 100,0  
Missing System 54 8,1   

 Total 667 100,0   

 

Графикон бр.3. Испитаници споре степенот на образование
Основно

Средно

ВШС

ВСС

м-р на науки

 
Според степенот на образование во истражувањето доминираат оние кои завр-

шиле средно образование. Имено од 667 испитаници, 409 или 61,3% имаат завршено 

средно образование. Со основносе 88 или 13,2%, со ВШС се 53 или 7,9% со високо 

образование се 60 или 9,0%, м-р на науки се 3 или 0,4% и 54 или 8,1% не одговориле на 

ова прашање. На дополнителното прашање, образование, нешто друго, што? 26 испита-

ниците одговориле на следниот начин: пет испитаници имаат статус на студент, три се 
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занаетчии, двајца се апсолвенти и по еден испитаник е: постдипломец, трет степен 

дреар, автолимар, машинец, столар, студент, возач –музичар, лимар, знае два странски 

јазика, специјалистички курсеви, полициски курсеви и курсеви за разни специјалности. 

Во истражувањето побаравме од испитаниците да се изјаснат за националната 

(етничката) припадност. Во Табела бр. 5 се дадени податоците за испитаниците според 

националната припадност. 

 
Табела бр.5 Испитаници според национална (етничка) припадност 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Македонец 580 87,0 94,2 94,2 

Албанец 13 1,9 2,1 96,3 

Влав 2 ,3 ,3 96,6 

Ром 8 1,2 1,3 97,9 

Србин 10 1,5 1,6 99,5 

Бошњак 3 ,4 ,5 100,0 

Total 616 92,4 100,0  
Missing System 51 7,6   

 Total 667 100,0   

 

Графикон бр.4. Испитаници според националноста
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Дистрибуцијата на овие испитаници покажува дека во неа домиираат испитани-

ците припадници на македонскиот народ, а дека учеството на припадниците на другите 

заедници е многу помало. Тоа е резултанта на тоа што во конфликтот во структурата 

на припадниците на безбедноните сили доминираа припадниците на македонскиот 

народ, како доминантна заедница во земјата и што конфликтот се водеше на 

територијата на Република Македонија и судрената страна беа структури кои 

доминантно ги сочинуваа припадници на албанската етничка заедница во Република 

Македонија. 

Затоа ни се чини за оправдано да зборуваме дека ова обележје соодветствува на 

структурата на припадниците на безбедносните сили учесници во конфликтот 2001 

година. 

 И според обележјето верска припадност интересни се податоците. Имено, во 

истражуваниот примерок доминираат испитанците што припаѓаат на христијанската 

религија, од нои оние со православна вероисповед доминираат или се со 90,0% учест-

во, односно, доколку се набљудуваат во контекст на оние кои се изјасниле нивниот 

процент се зголемува на 96,5%. Барањето од испитаниците да ја определат својата 

верска ориентација е мотивирано пред се од потребата да утврдиме каков е односот на 

испитаниците кон ова прашање, не само заради тоа што во батеријата на прашања за 

социјалните, другарските и други односи ни е значајно да провериме, дали и како 

влијае ваквата припадност по определени ставови, но и заради тоа да обезбедиме и 

соодветна споредливост на истражувањето со резултати од други истражувања. Имено, 
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во истражувањата на општествените науки, припадноста на поединецот кон 

определени религиски системи и вероисповеди е присутно и се варираат таквите 

информации со други сознанија од истражувањето. Ова прашање го поставивме и 

заради тоа што конфликтот од 2001 година, беше ставан во контекст на верската 

припадност, па дури и дебати за „верска основа“ на конфликтот. Бидејќи ова прашање 

е особено сложено, податоците кои ние ги обезбедивме беа повеќе во насока да 

понудат евиденција за тоа каков е личното чувство, став кон припадноста на 

определена религија или религиска заедница.  
Табела бр.6 Испитаници според вероисповеста 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Православна 600 90,0 96,5 96,5 

Муслиманска 11 1,6 1,8 98,2 

Католичка 2 ,3 ,3 98,6 

Протестантска 6 ,9 1,0 99,5 

Еврејска 2 ,3 ,3 99,8 

Атеист 1 ,1 ,2 100,0 

Total 622 93,3 100,0  
Missing System 45 6,7   

 Total 667 100,0   

 

Графикон бр.5 Испитаници според вероисповед
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 Понудента емпирија укажува дека во составот на безбедносните сили се луѓе со 

повеќе верски ориентации и дека тоа не е основната карактеристика на нивното 

здружување. 

 Имајќи го предвид насловот на истражувањето, ни се чини за значајно да ги 

претставиме и другите карактеристики на испитуваната популација, со цел да се 

добијат основни информација, социјалните, материјалните и други карактеристики што 

на еден или друг начин влијаат на ставовите, ангажираноста и однесувањето во 

непосредната средина и во општеството во целина.  

 За тоа каков е брачниот статус на испитаниците ја добивме следната 

дистрибуција: 

 
Табела бр. 7. Испитаници спорд брачен статус: 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid неженет / немажена 115 17,2 18,7 18,7 

Вдовец(а) 14 2,1 2,3 21,0 

Во брак 479 71,8 77,9 98,9 

Разведен(а) 7 1,0 1,1 100,0 

Total 615 92,2 100,0  
Missing System 52 7,8   

 Total 667 100,0   
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Графикон бр.6. Испитаници спорд брачен статус
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 Можеме да констатаираме дека меѓу испитаниците домира групата која 

одговорила дека живее во брачна заедница. 71,8% од испитаниците или 77,9% од тие 

што се изјасниле за својот брачен статус одговориле дека живеат во брачна заедница. 

Висок е бројот на оние испитаници кои не се во брачна заедница. Нивното учество е со 

17,2% во вкупната популација, односно со 18,7% во структурата на оние што се 

изјасниле за сопствениот брачен статус. 

 

 При концепирањето на инструментите, истражувачкиот тим се раководеше од 

сознанијата кои упатуваат на тоа какво е влијанието на семејните односи и брачната 

заедница во прифаќањето на определени предизвици, но и во разрешувањето на 

определни прашања. Поаѓавме од тоа дека на односите, начинот на прифаќањето на 

определени идеи, односот кон општеството, работата и пријателите имаат влијание 

мноштво фактори, меѓу нив и семејните и условите за домување. Затоа во ова 

истражување побаравме од испитаните да ни одговорат со кого живеат. Во Табелата 

бр. 8 се прикажани одговорите на прашањето: со кого живеете (означете еден точен 

одговор). 

 
 Табела бр.8 - Со кого живеете (означете еден одговор): 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid мајка и татко 98 14,7 16,8 16,8 

мајка и очув 3 ,4 ,5 17,3 

маќеа и татко 53 7,9 9,1 26,4 

со сопугата 159 23,8 27,2 53,6 

cо децата 9 1,3 1,5 55,1 

Мајка 16 2,4 2,7 57,9 

Татко 14 2,1 2,4 60,3 

кај роднини 6 ,9 1,0 61,3 

кај други лица 7 1,0 1,2 62,5 

Со пријателка 5 ,7 ,9 63,4 

со мајка, тако и сопругата 4 ,6 ,7 64,0 

со сопругата и децата 159 23,8 27,2 91,3 

мајка и татко, со сопругата и 
децата 

37 5,5 6,3 97,6 

со сопругата децата и мајка 14 2,1 2,4 100,0 

Total 584 87,6 100,0  
Missing System 83 12,4   

 Total 667 100,0   
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 Од понудената дистрибуција можеме да оцениме дека скоро една четвртина 

живаеат во семејства без деца, толкав е бројот во семејства со деца и скоро една 

четвртина во разни облици на пошироки семејни заедници, заедно со семејството 

(сопруга, деца) и родителите во сите варијанти. Ваквата дистрибуција е илустративна 

заради тоа што таа открива или може да е во функција на утврдување дали определени 

семејни односи влијаат на ставовите и нивната насока. Во таа насока може да се 

постави и прашањето за тоа какво е занимањето на родителите. Во оваа дитрибуција 

139 одговори или 20,8% од вкупниот состав испитаници одговориле дека нивниот 

татко е стечаец, што е еден индикатор за материјалната положба, но и за положбата на 

нивните блиски во процесот на материјалната репродукција. Потоа доаѓаат оние чии 

татковци се пензионери, 99 или 14,8%, па оние кои се земјоделеци, односно 76 11,4% , 

потоа, работник во приватен сектор со 41 или 6,1% , работник во државен сектор 33 

или 4,9%, приватен занаетчија и трговец се 36 или 5,4%, 32 или 4,8% невработени. 

Дистрибуцијата упатува на констатацијата дека во составот на припадниците на 

безбедносните сили имаа потекло од социјалните категории кои директно ги чувству-

ваат последиците од транзицијата и нејзините последици, како што се невработеноста, 

по основ на стечај или технолошки вишок. Втората категорија се оние припадници кои 

припаѓаат на семејства се пензионери. И во врска со прашањето на занимавањето на 

мајката, најголемиот дел од испитанците ова, прашање не го одговорил, а од 

структурата на оние што го одговориле, се изјасниле дека нивната мајка имала статус 

на домаќинка. Врз основа на овие податоци можеме да констатираме дека во 

конфликтот доминантно учествуваа структура чие потекло е поврзано со професиите 

што се специфични за помалку доходовните или се од редовите на понискобуџетните 

професии.  

 Еден од претпоставките која влијае на градењето на ставовите и однесувањето 

на поедиците се и материјалните услови. Овој фактор го истражувавме преку 

поставувањето на батерија прашања поврзана со бројот на лицата што остваруваат 

приходи, висината на приходите, изворите на приходите. На прашањето колкав е 

бројот на лицата кои остваруваат приходи во Вашето семејство? Одговорот е следен: 

 
Табела бр.9. Колку членови од Вашето семејство остваруваат приходи? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ниту еден 65 9,7 10,5 10,5 

Еден 235 35,2 38,0 48,5 

Двајца 207 31,0 33,5 82,0 

Тројца 59 8,8 9,5 91,6 

Четворица 33 4,9 5,3 96,9 

Петмина 6 ,9 1,0 97,9 

Повеќе од шестмина 3 ,4 ,5 98,4 

Примаме социјална помош 10 1,5 1,6 100,0 

Total 618 92,7 100,0  
Missing System 49 7,3   

 Total 667 100,0   
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Графикон бр.7 

Испитаници според бројот на членови што остваруваат приходи
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Во оваа структура на испитанци 38,0% се луѓе кои имаа извор на приходи со 

најмалку еден вработен, двајца вработени се 33,5%, а без приходи се 10,5% од 

испитаниците кои се изјасниле колку членови од нивното семејство остварува 

приходи.  

Во врска со ова прашање беше поставено и дополнително прашање, со 

стандардната форма нешто друго што? Одговорите се особено интересни тие даваат 

интересне сет на индивидуални одговори: „да се вработи сопругата, избркан од работа, 

инвалидна, неврабптени 4 члена, ништо, ништо понекогаш помош од родителите, 

пензија од баба ми, само моите родители и тешко се живее“. Наведувањето на овие 

одговори само можат да бидат во прилог на градењето на општата слика за времето на 

спроведување на истражувањето. 

На прашањето колкави се Вашите месечни приходи во Вашето семејство 

добивме интересна дистрибуција. Но ни се чини дека најдобар приказ на нивото на 

месечните примања може да се прикаже на Графиконот бр. 8. 

 

Графикон бр. 8

Испитаници според висината на месечните примања во семејството
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Од оваа графичка презентација можеме да заклучиме дека според примањата 

доминираат оние со примања меѓу 12000 и 25000 денари, што повеќе или помалку е во 

рамките на просечните примања во државата. Но не се за занемарување и онаа група 

податоци која укажува дека бројот немаат никакви примања или се со просечни 

примања под 10.000 денари, што е еден од индикаторите за социјалната сосотојба на 

припадниците на безбедносните сили на Република Македонија учесници во конфлик-

тот 2001 година, што на еден или друг начин влијае на расположението и на формира-

њето а ставовите по многу прашања во заедницата.  

 Во врска со материјалните прашања, не интересираше од каде е изворот на 

нивните податоци. Во табелата бр. 10 дадена е структурата на изворите. 

 

 

 

 

 



 24 

 
Табела бр.10 Кои се изворите на приходите во Вашето семејство? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.работа во МВР 233 34,9 41,9 41,9 

2. работа во Армијата 82 12,3 14,7 56,7 

3. работа во приватна 
агенција за обезбедување 

7 1,0 1,3 57,9 

4. работен однос во јавени 
претпријатија 

23 3,4 4,1 62,1 

5.работен однос во државна 
и локална администрација 

16 2,4 2,9 64,9 

6. од работен однос и од 
дополнителна работа 

18 2,7 3,2 68,2 

7.сива економија 7 1,0 1,3 69,4 

8.социјална помош 28 4,2 5,0 74,5 

9.од работа во приватен 
сектор 

92 13,8 16,5 91,0 

Работа во МВР и АРМ 1 ,1 ,2 91,2 

Работа во МВР и работен 
однос во јавни 
претпријатија 

5 ,7 ,9 92,1 

Работа во МВР и дрѓавна 
администрација 

6 ,9 1,1 93,2 

работа во МВР и 
дополнителна работа 

5 ,7 ,9 94,1 

Работа во МВР и работа во 
приватен сектор 

18 2,7 3,2 97,3 

АРМ и работа во приватен 
сектор 

11 1,6 2,0 99,3 

Работен однос во јавни 
претпријатија и социјална 
помош 

4 ,6 ,7 100,0 

Total 556 83,4 100,0  
Missing System 111 16,6   

 Total 667 100,0   

 

 Според оваа дистрибуција околу 16,6% го избегнале одговорот. Од оние кои 

одговориле 41,9% приходи остваруваат од работа ва МВР, 14,7% од работа во 

Армијата, 16,9% во приватниот сектор и 5,0% примаат социјална помош. Интересно е 

дека во врска со дополнителното прашање „Кои се изворите на приходите во Вашето 

семејство? - нешто друго, што? – одговорите се движат во следната дистрибуција: 

„аграр, ако некој се смилува , аргатување, воен инвалид, див таксист, земјоделие иако 

се најде на црно, избркан од полиција, инвалидна, конфискации, невработен, нема 

ништо, од никаде финанасии, од сопругата, пензија, пензија и земјоделие, пензија и 

плата, пензија на родител, под биро, помош од родители, преживување, приватен 

сектор, приватно – занает, работа МО и наука, работа на платформа, работи во рудник, 

такстиста, финансиски сектор“. 

 

 Во утврдувањето на карактеристиките на истражувачкиот примерок уште еден 

податок. Тоа е во каква средина живеат од аспект на етничкиот состав. Одговорите на 

тоа прашање се движат во следните релации: 
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Табела бр.11. Во каква средина живеете? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid а) Етнички чиста 341 51,1 56,0 56,0 

б) Етнички мешана 268 40,2 44,0 100,0 

Total 609 91,3 100,0  

Missing System 58 8,7   

 Total 667 100,0   

 

а) Етнички чиста б) Етнички мешана
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Графикон бр.9

 Испитаници според етничкиот состав на средината во kоја живеат

 
Од одговорите можеме да оцениме дека станува збор за испитанци чии средини 

се со етнички мешани состави. Околу 44,0% од оние кои се изјасниле по ова прашање 

одговориле дека живеат во етнички мешана средина.  

Врз основа на досега изложеното можеме да констатираме дека истражувачкиот 

примерок е репрезентативен и обезбедува доволно основи за донесување на заклучоци 

за истражуваната појава. 

 

* 

* * 

Психосоцијалните карактеристики на испитаниците 
 

 Војната, како специфичен продукт на човечкиот род носи со себе голем број на 

трауматски искуства и стресори кои влијаат врз био-психо-социо-културна структура на 

човекот
*
. 

 

Статистички методи за обработка на податоците 

 

Добиените податоци кои ги третираат психолошките варијабли се обработени 

со основните статистички постапки (аритметичка средина-Mean, стандардна 

девијација- Std.Dev., минимален резултат- Min., максимален резултат-Max. Пресметана 

е симетричноста (Skewness) и заобленоста (Kurtosis) на дистрибуцијата на резултатите. 

Нормалноста на дистрибуцијата на резултатите е тестирана со постапката на 

                                                 
*
 Текст на доц. д-р Драгана Батиќ и асс. м-р Јонче Ивановски 
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Колмогоров и Смирнов (K-S). Применет е и методот на групирање на резултатите во 

класи изразен преку фреквенции (f) и процентуални релативни фреквенциии – Rf(%). 

Меѓусебната поврзаност на применетите варијабли е утврден со Пирсонов коефициент 

на корелација (R). За факторизација на матрицата на интеркорелација и утврдување на 

латентната структура на истражуваниот простор применета е Hoteling-ова метода на 

главни компоненти (H), за утврдување на бројот на значајните главни компоненти 

применет е Kaiser-Gutman-овиот критериум, а за трансформација на значајните главни 

компоненти и добивање на наједноставна структура применета е ортогонална Varimax 

(FV) ротација. За утврдување на поврзаноста и влијанието на предикторскиот систем и 

пооделните критериумски варијабли применета е линеарна регресивна анализа во 

манифестен простор. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

Дескриптивна статистика 

 

Во (табела 12) се презентирани основните статистички параметри на психолошките 

тестови 
 Табела бр.12  

 N Min. Max. Mean 

Гранични5 

вредности 

Std. 

Dev. Skewness Kurtosis 

 

ВАРИЈАБЛИ 
Statis 

ic 

Statist 

ic 

Statist 

ic 

Statist 

ic 

Statist 

ic 

Statist 

ic 

Statist 

ic 

Std. 

Error 

Statist 

ic 

Std. 

Error 

1.(BDI) 664 2 82 43,74 30,00 12,294 ,079 ,095 ,480 ,189 

2.(KAS) 653 -24 107 43,12 25,00 20,622 -,050 ,096 ,404 ,191 

3.(IES) 644 3 28 20,44 21,02 5,546 -,548 ,096 -,506 ,192 

4.(IES-IZ) 648 1 28 20,26 20,80 5,821 -,662 ,096 -,178 ,192 

5.(STAS) 642 1 16 9,36 18,49 2,903 ,241 ,096 -,142 ,193 

6.(STAS 1) 642 1 16 9,36 9.50 2,903 ,241 ,096 -,142 ,193 

7. (STAS 2) 642 1 60 29,58 14,28 14,333 ,648 ,096 -,630 ,193 

Valid N  630                  

  

Анализирајќи ги податоците добиени во (табела 12) каде се дадени основните 

статистички параметри на седум психолошки варијабли може да се констатира дека 

дистрибуцијата на резултатите кај повеќето варијабли воглавно се движат во границите 

на нормалната распределба. 

Кај тестот Беков инвентар на депресивност (BDI) резултатите на 

испитаниците се движат во границите на нормалната распределба со групирање на 

резултатите, главно, околу сопствените аритметички средини. Како група бранителите 

покажуваат симптоми на депресивност, со оглед дека аритметичката средина ја 

надминува граничната вредност, што укажува на присуство на симптомите на 

депресивноста. Од резултатите добиени од методот на групирање на резултатите во 

класи (табела 13) може да се забележи дека дури 87% од бранителите покажуваат 

зголемени симптоми на депресивност со вредности поголеми од граничните. Во 

споредба со резултатите на другите психолошки тестови во однос на процентуалните 

вредности, кај овој тест тоа е најизразено, што значи дека симптомите на депресивност 

                                                 
5
 Добиените вредности кои се поголеми од гранични вредности (норми) укажуваат на 

зголемено присуство на одредена варијабла  
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кај бранителите најмногу се манифестираат, како последица од учеството во 

конфликтот 2001.  

На тестот Клиничка скала на анксиозност (КАЅ) испитаниците како група 

покажуваат доста повисок скор кој се движи во зоната на повисоките вредности над 

просечната вредност, што го потврдуваат резултатите и на Skewness (-.050). При тоа, 

53% на испитаниците покажуваат нагласени симптоми на анксиозност (табела 14). 

Дистрибуцијата на резултатите во овој тест покажуваат зголемено отстапување и 

дисперзија на резултатите во однос на просечната вредност што го потврдуваат 

минималниот и максималниот распон на резултатите (Min.=-.24 и Мах.=107) и 

вредноста на стандарната девијација (Std.Dev.=.20.666). 

Анксиозноста се карактеризира со субјективното чувство на исчекување и страв 

дека ќе ни се случи нешто непријатно. Ако земеме предвид дека ова чувство обично 

оди заедно со различен степен на вознемиреност на автономниот нервен систем и 

реактивноста, најверојатно дека зголемената анксиозност може да доведе до промени 

во однесување и прилагодување . 

На тестовите Интрузивна скала на влијанието на настаните (IES) и 

Избегнувачка скала на влијанието на настаните (IES-IZ) кои се поврзани со 

учеството во вооружениот конфликт во 2001, испитаниците како група покажуваат 

вредности, кои се на горна граница, но не ги надминувааат нормите за овој тест. На ова 

упатуваат и добиените емпириски дистрибуции на резултатите (Min., Мах., Std.Dev., 

Skewness и Kurtosis). На скалата на наметнување, 52% на испитаниците покажуваат 

зголемни вредности, додека на скалата на избегнување 54% на испитаниците 

покажуваат надпросечни вредности (табели 15 и 16). Тоа значи, дека и сега осум 

години по конфликтот нешто повеќе од половина од учесниците ги чувствуваат 

симптомите на трауматизираност: неволно наметнување на впечатоците врзани за 

траумата и избегнување на се што потсетува на траумата.  

 Познато е дека, доколку не се реагира во прво време, емоционалните проблеми 

со тек на време се продлабочуваат. Ако се земе предвид, дека процесот на совладување 

на траумата трае до 2 години, се уште присутните симптоми на трауматизираност кај 

нашите испитаниции загрижуваат, но донекаде ваквите резултати се разбирливи со 

оглед дека во психолошко-психијатриска смисла, тие биле препуштени самите на 

себеси, односно воопшто не биле третирани.  

На тестовите Агресивен темперамент-црти на агресивност (STAS), 

Aгресивни реакции- црта на агресивност (STAS1) и Агресивност на состојба 

(STAS2) сите мерки на варијабилност покажуваат мала растуреност на резултатите во 

однос на аритметичката средина, со повишени скорови кои се движат во зоната на 

повисоките вредности над просечната вредност, и тоа на субскалата која мери црта на 

агресивност (агресивен темперамент и агресивни реакции), како и на субскалата која 

мери состојба на агресивност. 

На скалата која мери агресивни реакции, испитаниците како група покажуваат 

нешто малку повисок скор од просечниот, а 33% од сите испитаници покажуваат 

повисок скор од просечниот (табела 18).  

На скалата која мери состојба на агресивност, испитаниците како група 

покажуваат многу повисок скор од просечниот, односно, 77% од сите испитаници се со 

скор доста над просечниот, што го потврдуваат резултатите од фреквенциите и 

процентуалните релативни фреквенциии – % во (табела 19). 

 Значи, кај нашите испитаници агресивноста е многу повисока, и тоа повеќе  кога се 

работи за агресивни чувства а помалку за агресивни реакции. Значи, иако имаат 

чувство на бес, испитаниците се контролираат во поглед на  исполување на агресијата.   
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Во (табела 13-19) се презентирани резултатите од фреквенциитe и процентуални 
релативни фреквенциии на психолошките тестови. 

 

 
Табела бр.13 Фрекфенција на резултатите за   Табела бр.14 Фрекфенција на резултатите за  

варијаблата (BDI)      варијаблата (KAS)    

Табела бр.13 Count Cumul. % Cumul. 

-10,00<x<=0,00 3 3 0,45 0,45 

0,00<x<=10,00 6 9 0,90 1,35 

10,00<x<=20,00 3 12 0,45 1,80 

20,00<x<=30,00 72 84 10,79 12,59 

30,00<x<=40,00 208 292 31,18 43,78 

40,00<x<=50,00 181 473 27,14 70,91 

50,00<x<=60,00 139 612 20,84 91,75 

60,00<x<=70,00 45 657 6,75 98,50 

70,00<x<=80,00 8 665 1,20 99,70 

80,00<x<=90,00 2 667 0,30 100,00 

Missing 0 667 0,00 100,00 

 

 

 

Табела бр.15 Фрекфенција на резултатите за   Табела бр.16 Фрекфенција на резултатите за  

варијаблата (IES)      варијаблата (IES-IZ)  

Табела бр.15 Count Cumul. % Cumul. 
-5,00<x<=0,00 23 23 3,45 3,45 
0,00<x<=5,00 1 24 0,15 3,60 
5,00<x<=10,00 36 60 5,40 9,00 
10,00<x<=15,00 94 154 14,09 23,09 
15,00<x<=20,00 152 306 22,79 45,88 
20,00<x<=25,00 226 532 33,88 79,76 
25,00<x<=30,00 135 667 20,24 100,00 

Missing 0 667 0,00 100,00 
 

 

 

 

Табела бр.17 Фрекфенција на резултатите за   Табела бр.18 Фрекфенција на резултатите за  

варијаблата (STAS)      варијаблата (STAS 1)    

Табела бр.17 Count Cumul. % Cumul. 

-2,00<x<=0,00 25 25 3,75 3,75 

0,00<x<=2,00 3 28 0,45 4,20 

2,00<x<=4,00 28 56 4,20 8,40 

4,00<x<=6,00 63 119 9,45 17,84 

6,00<x<=8,00 182 301 27,29 45,13 

8,00<x<=10,00 147 448 22,04 67,17 

10,00<x<=12,00 128 576 19,19 86,36 

12,00<x<=14,00 55 631 8,25 94,60 

14,00<x<=16,00 36 667 5,40 100,00 

Missing 0 667 0,00 100,00 

 

 

 

 

 

Табела бр.14 Count Cumul. % Cumul. 

-40,00<x<=-20,00 6 6 0,90 0,90 

-20,00<x<=0,00 21 27 3,15 4,05 

0,00<x<=20,00 62 89 9,30 13,34 

20,00<x<=40,00 229 318 34,33 47,68 

40,00<x<=60,00 226 544 33,88 81,56 

60,00<x<=80,00 104 648 15,59 97,15 

80,00<x<=100,00 18 666 2,70 99,85 

100,00<x<=120,00 1 667 0,15 100,00 

Missing 0 667 0,00 100,00 

Табела бр.16 Count Cumul. % Cumul. 
-2,00<x<=0,00 25 25 3,75 3,75 
0,00<x<=2,00 3 28 0,45 4,20 
2,00<x<=4,00 28 56 4,20 8,40 
4,00<x<=6,00 63 119 9,45 17,84 
6,00<x<=8,00 182 301 27,29 45,13 
8,00<x<=10,00 147 448 22,04 67,17 
10,00<x<=12,00 128 576 19,19 86,36 
12,00<x<=14,00 55 631 8,25 94,60 
14,00<x<=16,00 36 667 5,40 100,00 

Missing 0 667 0,00 100,00 

Табела бр.18 Count Cumul. % Cumul. 

-5,00<x<=0,00 19 19 2,85 2,85 

0,00<x<=5,00 4 23 0,60 3,45 

5,00<x<=10,00 42 65 6,30 9,75 

10,00<x<=15,00 83 148 12,44 22,19 

15,00<x<=20,00 164 312 24,59 46,78 

20,00<x<=25,00 220 532 32,98 79,76 

25,00<x<=30,00 135 667 20,24 100,00 

Missing 0 667 0,00 100,00 
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Табела бр.19 Фрекфенција на резултатите за варијаблата состојба 

Табела бр.19 Count Cumul. Percent Cumul. 
-5,00<x<=0,00 25 25 3,75 3,75 
0,00<x<=5,00 8 33 1,20 4,95 
5,00<x<=10,00 2 35 0,30 5,25 
10,00<x<=15,00 114 149 17,09 22,34 
15,00<x<=20,00 108 257 16,19 38,53 
20,00<x<=25,00 81 338 12,14 50,67 
25,00<x<=30,00 75 413 11,24 61,92 
30,00<x<=35,00 52 465 7,80 69,72 
35,00<x<=40,00 50 515 7,50 77,21 
40,00<x<=45,00 44 559 6,60 83,81 
45,00<x<=50,00 33 592 4,95 88,76 
50,00<x<=55,00 22 614 3,30 92,05 
55,00<x<=60,00 53 667 7,95 100,00 

Missing 0 667 0,00 100,00 
На (табела 20) презентирани се резултати од Колмогоров-Смирнов (К-Ѕ) тест за 

утврдување на нормалност на дистрибуција на психолошките тестови 

 
Табела бр.20  

 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Беков инвентар на депресивност ,072 630 ,000 ,984 630 ,000 

Клиничка скала на анксиозност (KAS) ,044* 630 ,006 ,989 630 ,000 

Интрузивна скала на влијание на настаните 

(IES) 
,101 630 ,000 ,948 630 ,000 

Избегнувачка скала на влијане на настаните 

(IES) 
,112 630 ,000 ,944 630 ,000 

Агресивен темперамент - црта на 

агресивност (STAS) 
,121 630 ,000 ,973 630 ,000 

Агресивни реакции - црта на агресивност 

(STAS1) 
,121 630 ,000 ,973 630 ,000 

Агресивност насостојба(STAS2) ,135 630 ,000 ,898 630 ,000 

 

Дистрибуцијата на резултатите кои се добиени според методот на Колмогоров-

Смирнов (К-Ѕ) покажаа дека сите применетите психолошки тестови се статистички 

значајни, а само тестот Клиничка скала на анксиозност (КАЅ) со вредности на (К-

Ѕ=.044) минимално отстапува од нормалната распределба на резултатите. 

Хипотезата дека кај припадниците на безбедносните сили заради изложеноста 

на воена траума се јавуваат психолошките последици во форма на симптомите на 

PTSD, депресивност, анксиозност и агресивност е докажана. До слични резултати се 

доаѓа и во едно истражување за последиците врз српските војници по војната, кое 

покажува дека 60-90% од војниците имале 8-11 тешки трауматски искуства кои 

предизвикале симптоми на PTSD кои влијаат врз структурата на емоционално 

функционирање и однесување (висок ниво на импулсивно-деструктивно однесување со 

агресивни тенденции (Павловиќ, Синановиќ). 

 

Факторска анализа 

 
На (табела 21) е прикажана матрицата на интеркорелација на применетиот систем на 

психолошки тестови на ниво од (p<0.01) 
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Табела бр. 21 

Варијабли bdi kas ies Ies-iz sras stas1 ѕtas2 

bdi 1,00       

kas 0,62 1,00      

ies 0,56 0,56 1,00     

ies-iz 0,53 0,61 0,98 1,00    

sras 0,46 0,58 0,51 0,58 1,00   

stas1 0,46 0,58 0,51 0,58 1,00 1,00  

stas2 0,56 0,59 0,47 0,48 0,64 0,55 1,00 

 

Со цел да се утврди латентната факторска структура на применетиот систем на 

психолошки тестови најнапред е пристапено кон утвдрување на меѓусебните врски и 

релации на психолошките тестови. Врз основа на резултатите добиени од матрицата на 

интеркорелација (табела 21) евидентно е дека меѓу сите психолошки тестови постои 

статистичка значајна поврзаност која е позитивна и сигнификантна на 1% ниво и се 

движи од средна до многу висока, односно од (.46) до (1.00). Највисока меѓусебна 

поврзаност постои меѓу тестовите Агресивен темперамент- црта на агресивност 

(STAS) и Aгресивни реакции- црта на агресивност (STAS 1), додека најмала 

поврзаност се забележува меѓу тестовите Беков инвентар на депресивност (BDI) и 

Агресивен темперамент- црта на агресивност (STAS) и меѓу Беков инвентар на 

депресивност (BDI) и Aгресивни реакции- црта на агресивност (STAS 1). Oва е 

разбирливо, зошто депресивноста и агресивноста се во основа спротивни емоции. 

Имено, луѓе склони на агресивни рреакции се помалку депресивни, и обратно, оние 

кои се депресивни обично не се агресивни. 

Исто така, воочливо е дека матрицата на интеркорелација во целина има доста 

голема внатрешна хомогеност и формира единствен блок на показатели кои значајно 

корелираат меѓу себе, па затоа истата може да претставува индикатор за постоење на 

генерален психолошки латентен фактор. 

Во понатамошната постапка матрицата на интеркорелација е факторизирана со 

помош на Hoteling-овата метода на главни компоненти, каде бројот на значајните 

главни компоненти е утврден според Kaiser-Guttman-овиот критериум. Врз основа на 

добиените резултати (табела 22) се забележува дека применетиот систем на 

психолошки тестови формирал една значајна главна компонента, со процент на вкупна 

објаснета варијанса од (Cum.%)=64.072 и карактеристичен корен 

(Cum.eigenvalue)=4.485 . 

Во (табела 23) се прикажани карактеристични корени (Еigenvalue) и процент на вкупно 

објаснета варијанса (Cumulative%) на применетиот систем на психолошки варијабли 

 
Табела бр. 22 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,485 64,072 64,072 4,485 64,072 64,072 

2 ,958 13,689 77,762       

3 ,737 10,530 88,292       

4 ,452 6,455 94,747       

5 ,341 4,873 99,620       

6 ,027 ,380 100,000       

7 2,22E-016 3,17E-015 100,000       
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Од анализа на неротираната факторска матрица
6
 (табела 24) е добиена една значајна 

главна компонента која би можело да се интрепетира како генерален психолошки 

фактор, со доста високи и позитивни сатурации кон сите применети тестови кои се 

движат од (.722) до (.838).Овој фактор ќе го наречеме фактор на трауматизираност. 

На (табела 24) е прикажана неротираната факторска матрица на применетиот 

систем на психолошки варијабли, 
 

Табела бр. 23 

  Component 

Варијабли F1 
Беков инвентар на депресивност (BDI) ,762 

Клиничка скала на наксиозност (KAS) ,790 

Интрузивна скала на влијание на настаните (IES) ,824 

Избегнувачка скала на влијане на настаните (IES-IZ) ,838 

Агресивен темперамент - црта на агресивност (STAS) ,830 

Агресивни реакции - црта на агресивност (STAS1) ,830 

Агресивност состојба(STAS2) ,722 

 

Врз основа на големината на комуналитетите (h²) (табела 23), од сите психолошки 

тестови кои го дефинираат првиот фактор (F1) најголем процент од вкупната варијанса 

објаснува тестот Избегнувачка скала на влијанието на настаните (IES-IZ) (h²=.703). 

Ова значи, дека овој тест најмногу допринесува во објаснување на вкупната варијанса 

на добиениот психолошки фактор односно има најголема факторска валидност.  

На (табела 24) се прикажани комуналитетите (h²) на применетиот систем на психолош-

ки тестови 

Табела бр. 24 

 Initial Extraction- (h²) 

Беков инвентар на депресивност (BDI) 1,000 ,580 

Клиничка скала на анксиозност (KAS) 1,000 ,624 

Интрузивна скала на влијание на настаните (IES) 1,000 ,679 

Избегнувачка скала на влијане на настаните (IES-IZ) 1,000 ,703* 

Агресивен темперамент - црта на агресивност (STAS) 1,000 ,688 

Агресивни реакции - црта на агресивност (STAS1) 1,000 ,688 

Агресивност состојба (STAS2) 1,000 ,522 

 

Регресивна анализа  

 

1. Влијанието на изложеноста на стресните настани карактеристични за учеството 

во воени операции врз психо-физиолошките симптоми на стресот 

 

Голем број на истражувања зборуваат во прилог на постоењето на врската помеѓу 

изложеноста на стресорот и психо-физиолошките симптоми на стресот, како и врз 

јавување на психопатологија.  

Со цел да се утврди степенот на влијанието и поврзаноста помеѓу изложеноста на 

воениот стресор и психо-физиолошките симптоми на стресот, како и помеѓу психо-

физиолошките симптоми на стресот и односите со другите, особено со членовите на 

                                                 
6
 Неротираната факторска матрица не подлежи на понатамошна редукција и трансформација 

бидејќи е добиена наједноставна структура на дадениот латентен простор. 
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ссемејството, применета е линеарна регресивна анализа во манифестен простор, со која 

го тестиравме меѓусебното влијание на третираните варијабли во истражувањето. Со 

применетиот регресионен модел секоја од варијаблите за проценка на психо-

физиолошките симптоми на стресот беше ставена во улога на критериумска варијабла, 

а потоа и во улога на предикторски систем на варијабли.  

Резултатите од регресивната анализа покажуваат, генерално, дека нашите испитаници 

(бранители) за време на учеството во конфликтот во 2001 година, биле силно изложени 

на бројни стресни настани, коишто негативно влијаат и се одразуваат врз психо-

физиолошките симптоми на стресот, но и психолошката трауматизираност која е 

здобиена од учеството во конфликтот 2001 година негативно влијае во однесувањето и 

комуникација со другите луѓе, а пред се со членовите на семејството. Оваа 

констатација може лесно да се види и од прегледот на табелите (25 - 53), кои тоа го 

покажуваат. 
Табела бр. 25 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Беков инвентар на депресивност (BDI) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,440(a) ,194 ,128 10,857 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13187,434 38 347,038 2,944 ,000(a) 

Residual 54808,120 465 117,867     

Total 67995,554 503       

 
  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 Предикторски варијабли 69,047 6,200   11,136 ,000 

VI.1.1.  2,030 1,237 ,082 1,642 ,101 

VI.1.2 -2,752 1,463 -,094 -1,881 ,061 

VI.1.3. -,308 1,224 -,013 -,251 ,802 

VI.1.4. 1,755 1,241 ,071 1,414 ,158 

VI.1.5. ,354 1,284 ,014 ,276 ,783 

VI.1.6 2,108 1,186 ,091 1,778 ,076 

VI.2.1. -,780 1,396 -,033 -,558 ,577 

VI.2.2. -3,463 1,281 -,148 -2,702 ,007 

VI.2.3. -1,209 1,427 -,048 -,847 ,397 

VI.2.4 1,379 1,407 ,059 ,980 ,328 

VI.2.5. ,623 1,307 ,026 ,477 ,634 

VI.2.6 -,792 1,311 -,034 -,604 ,546 

VI.2.7. -1,305 1,399 -,049 -,932 ,352 

VI.2.8 -2,082 1,289 -,078 -1,615 ,107 

VI.3.1.  1,238 1,259 ,052 ,983 ,326 

VI.3.2. -2,734 1,227 -,114 -2,229 ,026 

VI.3. -1,214 1,209 -,050 -1,003 ,316 

VI.3.4. ,792 1,193 ,031 ,664 ,507 

VI.3.5. -1,396 1,275 -,051 -1,095 ,274 

VI.3.6.  -1,758 1,314 -,063 -1,337 ,182 

VI.3.7. ,379 1,225 ,015 ,310 ,757 

VI.3.8. -1,458 1,081 -,060 -1,349 ,178 
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VI.4.1. 
-2,259 1,976 -,064 -1,143 ,253 

VI.4.2 ,421 1,798 ,012 ,234 ,815 

VI.4.3  -1,395 1,250 -,060 -1,116 ,265 

VI.4.4. 
,847 1,270 ,035 ,667 ,505 

VI.4.5. 
 

-1,979 1,131 -,085 -1,749 ,081 

Vi.4.6. -1,112 1,628 -,035 -,683 ,495 

VI. 5.1. 
-,556 1,847 -,019 -,301 ,764 

VI.5.2. -5,029 1,729 -,167 -2,909 ,004 

VI.5.3. 
4,499 2,773 ,079 1,622 ,105 

VI.5.4.. 
1,949 2,211 ,055 ,881 ,379 

VI.6.1. ,001 1,244 ,000 ,000 1,000 

VI.6.2. 
-2,251 1,219 -,090 -1,847 ,065 

VI.6.3. ,274 1,400 ,011 ,196 ,845 

VI.6.4. 
,957 1,434 ,035 ,667 ,505 

VI.6.5. 
,933 1,359 ,033 ,687 ,493 

VI.6.6. 
-1,423 1,826 -,039 -,779 ,436 

 

Предикторски варијабли: VI.6.6.Куршум поминал или удрил непосредно покрај мене, VI.5.3.Сум 

загубил дел од телото во конфликтот, VI.3.4.Дел од мојата единица избегале од положбата, VI.4.3.Не сум 

можел да ја напуштам положбата подолго од еден месец, VI.1.1. За време на конфликтот: 1.Сум видел 

кога сум погодил непријател, VI.3.8.Сум одбил неразумна наредба, VI.4.2.Сум спиел надвор, на многу 

ниска температура, VI.3.1. Заради грешка во командување се повредени или загинати луѓе во мојата 

околина, VI.2.8. Сум видел лешеви на цивили после борба во која и самиот сум учествувал, VI.3.7.Сум 

упаднал во непријателска заседа, VI.3.5.Сум останал без муниција во текот на борбата, VI.4.5.Се 

случувало да не јадам ништо 48 чasa, VI.1.6. Сум учествувал во спроведување и чување на непријател, 

VI.3.6.Се случило во текот на борбата да останам сам, Vi.4.6.Се случувало да не спијам 24 часа, 

VI.5.4.Се стекнав со статус на воен инвалид., VI.6.5.Сум се движел на место кое можело да биде или 

било минирано, VI.6.2.Не изненадил непријателскиот напад, VI.3.Сме морале да се повлечеме од 

положба кога не требало, VI.2.7.Сум извлекувал или пренесувал лешеви, VI.6.1.Сме биле опколени од 

непријателот, VI.1.4.Сум учествувал во „чистење на терен, VI.1.2. Сум убил непријател во блиска борба, 

VI.3.2.Заради предавство се повредени или загинати луѓе во мојата околина, VI.2.3.Сум видел тешко 

ранет бранител, VI.6.3.Сум видел унакажен леш на човек, VI.6.4.Се случило граната да експлодира во 

моја близина, VI.1.5.Сум заробил непријател, VI.4.4.Не сум можел да си го видам семејството подолго 

од еден месец, VI.1.3.Сум учествувал во улични борби, VI.2.6.Сум извлекувал ранети од борба, 

VI.2.5.Сум видел лешеви на непријателите во борба во која и самиот сум учествувал, VI.4.1.Сум ја 

провел ноќта на дожд, VI.2.2.Пред моите очи загинал човек, VI.5.2.Сум лежел во болница поради воена 

повреда, VI.2.1.Сум видел масакрирани лешеви, VI.2.4.Во текот на борбата човек покрај мене бил тешко 

ранет или повреден, VI. 5.1.Ранет сум во борба 
  

Табела бр. 26 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Клиничка скала на наксиозност (KAS) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,427(a) ,182 ,115 17,481 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 31606,174 38 831,741 2,722 ,000(a) 

Residual 142094,29
4 

465 305,579     

Total 173700,46
8 

503       
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Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 Предикторски варијабли 69,047 6,200   11,136 ,000 

VI.1.1.  2,030 1,237 ,082 1,642 ,101 

VI.1.2 -2,752 1,463 -,094 -1,881 ,061 

VI.1.3. -,308 1,224 -,013 -,251 ,802 

VI.1.4. 1,755 1,241 ,071 1,414 ,158 

VI.1.5. ,354 1,284 ,014 ,276 ,783 

VI.1.6 2,108 1,186 ,091 1,778 ,076 

VI.2.1. -,780 1,396 -,033 -,558 ,577 

VI.2.2. -3,463 1,281 -,148 -2,702 ,007 

VI.2.3. -1,209 1,427 -,048 -,847 ,397 

VI.2.4 1,379 1,407 ,059 ,980 ,328 

VI.2.5. ,623 1,307 ,026 ,477 ,634 

VI.2.6 -,792 1,311 -,034 -,604 ,546 

VI.2.7. -1,305 1,399 -,049 -,932 ,352 

VI.2.8 -2,082 1,289 -,078 -1,615 ,107 

VI.3.1.  1,238 1,259 ,052 ,983 ,326 

VI.3.2. -2,734 1,227 -,114 -2,229 ,026 

VI.3. -1,214 1,209 -,050 -1,003 ,316 

VI.3.4. ,792 1,193 ,031 ,664 ,507 

VI.3.5. -1,396 1,275 -,051 -1,095 ,274 

VI.3.6.  -1,758 1,314 -,063 -1,337 ,182 

VI.3.7. ,379 1,225 ,015 ,310 ,757 

VI.3.8. -1,458 1,081 -,060 -1,349 ,178 

VI.4.1. -2,259 1,976 -,064 -1,143 ,253 

VI.4.2 ,421 1,798 ,012 ,234 ,815 

VI.4.3  -1,395 1,250 -,060 -1,116 ,265 

VI.4.4. ,847 1,270 ,035 ,667 ,505 

VI.4.5. 
 

-1,979 1,131 -,085 -1,749 ,081 

Vi.4.6. -1,112 1,628 -,035 -,683 ,495 

VI. 5.1. -,556 1,847 -,019 -,301 ,764 

VI.5.2. -5,029 1,729 -,167 -2,909 ,004 

VI.5.3. 4,499 2,773 ,079 1,622 ,105 

VI.5.4.. 1,949 2,211 ,055 ,881 ,379 

VI.6.1. ,001 1,244 ,000 ,000 1,000 

VI.6.2. -2,251 1,219 -,090 -1,847 ,065 

VI.6.3. ,274 1,400 ,011 ,196 ,845 

VI.6.4. ,957 1,434 ,035 ,667 ,505 

VI.6.5. ,933 1,359 ,033 ,687 ,493 

VI.6.6. -1,423 1,826 -,039 -,779 ,436 
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Табела бр. 27 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Интрузивна скала на влијание на 

настаните (IES) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,524(a) ,274 ,215 4,964 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4328,429 38 113,906 4,623 ,000(a) 

Residual 11457,499 465 24,640     

Total 15785,929 503       

  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 Предикторски варијабли 38,940 2,835   13,736 ,000 

VI.1.1.  -,400 ,565 -,033 -,708 ,480 

VI.1.2 -,740 ,669 -,053 -1,106 ,269 

VI.1.3. ,314 ,560 ,028 ,561 ,575 

VI.1.4. ,123 ,568 ,010 ,217 ,828 

VI.1.5. ,316 ,587 ,027 ,539 ,590 

VI.1.6 -,241 ,542 -,021 -,444 ,657 

VI.2.1. -1,003 ,638 -,088 -1,572 ,117 

VI.2.2. -,867 ,586 -,077 -1,480 ,140 

VI.2.3. -1,120 ,652 -,093 -1,716 ,087 

VI.2.4 -,769 ,643 -,068 -1,195 ,233 

VI.2.5. ,421 ,598 ,036 ,704 ,482 

VI.2.6 ,336 ,599 ,030 ,560 ,576 

VI.2.7. -,317 ,640 -,025 -,495 ,621 

VI.2.8 -,017 ,589 -,001 -,028 ,977 

VI.3.1.  -,167 ,576 -,015 -,290 ,772 

VI.3.2. -,940 ,561 -,081 -1,675 ,095 

VI.3. -,268 ,553 -,023 -,485 ,628 

VI.3.4. ,748 ,545 ,060 1,372 ,171 

VI.3.5. -,576 ,583 -,043 -,988 ,324 

VI.3.6.  -,415 ,601 -,031 -,691 ,490 

VI.3.7. ,513 ,560 ,043 ,916 ,360 

VI.3.8. -,710 ,494 -,061 -1,438 ,151 

VI.4.1. -1,459 ,903 -,086 -1,615 ,107 

VI.4.2 -,321 ,822 -,019 -,391 ,696 

VI.4.3  -,746 ,572 -,066 -1,305 ,192 

VI.4.4. -,165 ,581 -,014 -,284 ,776 

VI.4.5. 
 

-,634 ,517 -,056 -1,226 ,221 

Vi.4.6. -,901 ,744 -,059 -1,211 ,227 

VI. 5.1. -,335 ,844 -,023 -,396 ,692 

VI.5.2. -1,030 ,790 -,071 -1,303 ,193 

VI.5.3. ,941 1,268 ,034 ,742 ,458 

VI.5.4.. -,240 1,011 -,014 -,237 ,813 
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VI.6.1. -,087 ,569 -,008 -,153 ,879 

VI.6.2. -1,915 ,557 -,159 -3,437 ,001 

VI.6.3. -,065 ,640 -,006 -,102 ,919 

VI.6.4. -,356 ,656 -,027 -,543 ,588 

VI.6.5. ,402 ,621 ,029 ,647 ,518 

VI.6.6. -,265 ,835 -,015 -,318 ,751 

  
 

Табела бр. 28 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Избегнувачка скала на влијане на 

настаните (IES-IZ) 
  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,527(a) ,278 ,219 5,042 

  

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4553,566 38 119,831 4,714 ,000(a) 

Residual 11821,098 465 25,422     

Total 16374,665 503       

 
 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 Предикторски варијабли 39,683 2,879   13,781 ,000 

VI.1.1.  -,313 ,574 -,026 -,545 ,586 

VI.1.2 -,755 ,679 -,053 -1,111 ,267 

VI.1.3. ,332 ,569 ,029 ,584 ,559 

VI.1.4. ,407 ,577 ,034 ,707 ,480 

VI.1.5. ,041 ,596 ,003 ,069 ,945 

VI.1.6 -,045 ,551 -,004 -,081 ,935 

VI.2.1. -1,134 ,648 -,097 -1,748 ,081 

VI.2.2. -,747 ,595 -,065 -1,255 ,210 

VI.2.3. -1,346 ,663 -,109 -2,031 ,043 

VI.2.4 -,759 ,653 -,066 -1,161 ,246 

VI.2.5. ,555 ,607 ,047 ,914 ,361 

VI.2.6 ,103 ,609 ,009 ,170 ,865 

VI.2.7. -,503 ,650 -,038 -,774 ,439 

VI.2.8 -,231 ,599 -,018 -,386 ,700 

VI.3.1.  ,005 ,585 ,000 ,008 ,994 

VI.3.2. -,855 ,570 -,073 -1,501 ,134 

VI.3. -,219 ,562 -,018 -,390 ,696 

VI.3.4. ,586 ,554 ,046 1,058 ,291 

VI.3.5. -,625 ,592 -,046 -1,056 ,292 

VI.3.6.  -,343 ,610 -,025 -,562 ,574 

VI.3.7. ,483 ,569 ,039 ,849 ,396 

VI.3.8. -,809 ,502 -,068 -1,611 ,108 

VI.4.1. -1,070 ,918 -,062 -1,167 ,244 
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VI.4.2 -,470 ,835 -,027 -,563 ,574 

VI.4.3  -,963 ,581 -,084 -1,659 ,098 

VI.4.4. ,097 ,590 ,008 ,165 ,869 
VI.4.5. 
 

-,909 ,525 -,079 -1,730 ,084 

Vi.4.6. -,870 ,756 -,056 -1,151 ,250 

VI. 5.1. -1,231 ,858 -,084 -1,435 ,152 

VI.5.2. -1,185 ,803 -,080 -1,476 ,141 

VI.5.3. 1,279 1,288 ,046 ,993 ,321 

VI.5.4.. ,363 1,027 ,021 ,354 ,724 

VI.6.1. -,026 ,578 -,002 -,046 ,964 

VI.6.2. -1,968 ,566 -,160 -3,478 ,001 

VI.6.3. ,100 ,650 ,008 ,153 ,878 

VI.6.4. ,137 ,666 ,010 ,205 ,837 

VI.6.5. ,156 ,631 ,011 ,247 ,805 

VI.6.6. -,668 ,848 -,037 -,788 ,431 

  
 
 
 
 

Табела бр. 29 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Агресивен темперамент црта на 

агресивност (STAS) 
  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,452(a) ,204 ,139 2,551 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 778,106 38 20,476 3,145 ,000(a) 

Residual 3027,178 465 6,510     

Total 3805,284 503       

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 Предикторски варијабли 18,009 1,457   12,359 ,000 

VI.1.1.  ,175 ,291 ,030 ,602 ,548 

VI.1.2 -,200 ,344 -,029 -,580 ,562 

VI.1.3. -,337 ,288 -,061 -1,172 ,242 

VI.1.4. ,626 ,292 ,108 2,146 ,032 

VI.1.5. -,096 ,302 -,016 -,318 ,750 

VI.1.6 ,207 ,279 ,038 ,745 ,457 

VI.2.1. -,393 ,328 -,070 -1,197 ,232 

VI.2.2. -,046 ,301 -,008 -,153 ,878 

VI.2.3. -,578 ,335 -,097 -1,724 ,085 

VI.2.4 ,775 ,331 ,139 2,342 ,020 

VI.2.5. -,335 ,307 -,059 -1,090 ,276 

VI.2.6 -,147 ,308 -,026 -,477 ,633 

VI.2.7. -,144 ,329 -,023 -,437 ,662 
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VI.2.8 -,825 ,303 -,130 -2,724 ,007 

VI.3.1.  ,021 ,296 ,004 ,071 ,944 

VI.3.2. -,266 ,288 -,047 -,922 ,357 

VI.3. -,542 ,284 -,095 -1,907 ,057 
VI.3.4. -,542 ,280 -,089 -1,935 ,054 

VI.3.5. -,361 ,300 -,056 -1,206 ,228 

VI.3.6.  -,150 ,309 -,023 -,484 ,629 

VI.3.7. -,283 ,288 -,048 -,983 ,326 

VI.3.8. -,331 ,254 -,058 -1,303 ,193 

VI.4.1. -,403 ,464 -,048 -,867 ,386 

VI.4.2 -,174 ,423 -,021 -,412 ,681 

VI.4.3  -,097 ,294 -,018 -,331 ,741 

VI.4.4. -,341 ,299 -,060 -1,143 ,254 

VI.4.5. 
 

-,517 ,266 -,094 -1,945 ,052 

Vi.4.6. ,415 ,382 ,055 1,086 ,278 

VI. 5.1. -,572 ,434 -,081 -1,317 ,188 

VI.5.2. -,196 ,406 -,027 -,481 ,631 

VI.5.3. ,144 ,652 ,011 ,221 ,825 

VI.5.4.. ,137 ,520 ,016 ,263 ,792 

VI.6.1. ,623 ,292 ,110 2,130 ,034 

VI.6.2. -,649 ,286 -,110 -2,265 ,024 

VI.6.3. ,351 ,329 ,062 1,068 ,286 
VI.6.4. ,268 ,337 ,041 ,796 ,427 

VI.6.5. ,010 ,319 ,002 ,032 ,975 

VI.6.6. -,603 ,429 -,069 -1,405 ,161 

  

Табела бр. 30 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Агресивни реакции црта на агресивност 

(STAS 1) 
  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,452(a) ,204 ,139 2,551 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 778,106 38 20,476 3,145 ,000(a) 

Residual 3027,178 465 6,510     

Total 3805,284 503       

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 Предикторски варијабли 18,009 1,457   12,359 ,000 

VI.1.1.  ,175 ,291 ,030 ,602 ,548 

VI.1.2 -,200 ,344 -,029 -,580 ,562 

VI.1.3. -,337 ,288 -,061 -1,172 ,242 

VI.1.4. ,626 ,292 ,108 2,146 ,032 

VI.1.5. -,096 ,302 -,016 -,318 ,750 

VI.1.6 ,207 ,279 ,038 ,745 ,457 
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VI.2.1. -,393 ,328 -,070 -1,197 ,232 

VI.2.2. -,046 ,301 -,008 -,153 ,878 

VI.2.3. -,578 ,335 -,097 -1,724 ,085 

VI.2.4 ,775 ,331 ,139 2,342 ,020 

VI.2.5. -,335 ,307 -,059 -1,090 ,276 

VI.2.6 -,147 ,308 -,026 -,477 ,633 

VI.2.7. -,144 ,329 -,023 -,437 ,662 

VI.2.8 -,825 ,303 -,130 -2,724 ,007 

VI.3.1.  ,021 ,296 ,004 ,071 ,944 

VI.3.2. -,266 ,288 -,047 -,922 ,357 

VI.3. -,542 ,284 -,095 -1,907 ,057 

VI.3.4. -,542 ,280 -,089 -1,935 ,054 

VI.3.5. -,361 ,300 -,056 -1,206 ,228 

VI.3.6.  -,150 ,309 -,023 -,484 ,629 

VI.3.7. -,283 ,288 -,048 -,983 ,326 

VI.3.8. -,331 ,254 -,058 -1,303 ,193 

VI.4.1. -,403 ,464 -,048 -,867 ,386 

VI.4.2 -,174 ,423 -,021 -,412 ,681 

VI.4.3  -,097 ,294 -,018 -,331 ,741 

VI.4.4. -,341 ,299 -,060 -1,143 ,254 

VI.4.5. 
 

-,517 ,266 -,094 -1,945 ,052 

Vi.4.6. ,415 ,382 ,055 1,086 ,278 

VI. 5.1. -,572 ,434 -,081 -1,317 ,188 

VI.5.2. -,196 ,406 -,027 -,481 ,631 

VI.5.3. ,144 ,652 ,011 ,221 ,825 

VI.5.4.. ,137 ,520 ,016 ,263 ,792 

VI.6.1. ,623 ,292 ,110 2,130 ,034 

VI.6.2. -,649 ,286 -,110 -2,265 ,024 

VI.6.3. ,351 ,329 ,062 1,068 ,286 

VI.6.4. ,268 ,337 ,041 ,796 ,427 

VI.6.5. ,010 ,319 ,002 ,032 ,975 

VI.6.6. -,603 ,429 -,069 -1,405 ,161 

 
  

Табела бр. 31 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Агресивност на состојба (STAS2) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,444(a) ,197 ,131 13,117 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19591,421 38 515,564 2,997 ,000(a) 

Residual 80001,237 465 172,046     

Total 99592,659 503       
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Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 Предикторски варијабли 62,532 7,491   8,348 ,000 

VI.1.1.  3,552 1,494 ,118 2,378 ,018 

VI.1.2 -1,168 1,768 -,033 -,661 ,509 

VI.1.3. -1,473 1,479 -,052 -,996 ,320 

VI.1.4. 2,140 1,500 ,072 1,427 ,154 

VI.1.5. -,867 1,551 -,029 -,559 ,576 

VI.1.6 -,097 1,432 -,003 -,068 ,946 

VI.2.1. ,910 1,687 ,032 ,539 ,590 

VI.2.2. -3,055 1,548 -,108 -1,973 ,049 

VI.2.3. -1,689 1,724 -,056 -,980 ,328 

VI.2.4 -,048 1,700 -,002 -,028 ,978 

VI.2.5. ,043 1,579 ,001 ,027 ,978 

VI.2.6 ,583 1,583 ,020 ,368 ,713 

VI.2.7. ,302 1,691 ,009 ,179 ,858 

VI.2.8 -3,215 1,558 -,099 -2,064 ,040 

VI.3.1.  ,402 1,521 ,014 ,265 ,791 

VI.3.2. -1,103 1,482 -,038 -,744 ,457 

VI.3. -,933 1,461 -,032 -,639 ,523 

VI.3.4. -1,881 1,441 -,060 -1,306 ,192 

VI.3.5. -4,880 1,541 -,147 -3,167 ,002 

VI.3.6.  -3,356 1,588 -,100 -2,113 ,035 

VI.3.7. -,069 1,480 -,002 -,046 ,963 

VI.3.8. ,099 1,305 ,003 ,076 ,940 

VI.4.1. -,595 2,387 -,014 -,249 ,803 

VI.4.2 2,811 2,173 ,065 1,294 ,196 

VI.4.3  -1,915 1,511 -,068 -1,268 ,205 

VI.4.4. ,476 1,535 ,016 ,310 ,757 

VI.4.5. 
 

-3,842 1,367 -,136 -2,810 ,005 

Vi.4.6. ,179 1,966 ,005 ,091 ,927 

VI. 5.1. -,549 2,231 -,015 -,246 ,806 

VI.5.2. -1,888 2,089 -,052 -,904 ,366 

VI.5.3. 1,284 3,350 ,019 ,383 ,702 

VI.5.4.. 1,750 2,672 ,041 ,655 ,513 

VI.6.1. 2,216 1,503 ,076 1,475 ,141 

VI.6.2. -2,779 1,472 -,092 -1,887 ,060 

VI.6.3. -,693 1,692 -,024 -,410 ,682 

VI.6.4. ,164 1,732 ,005 ,095 ,925 

VI.6.5. -,459 1,642 -,013 -,280 ,780 

VI.6.6. -,088 2,206 -,002 -,040 ,968 
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Табела бр.32 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Како се согласувате со сопругата 

(девојката, односно партнерката) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,537(a) ,288 ,281 ,863 

  

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 183,567 6 30,594 41,085 ,000(a) 

Residual 453,498 609 ,745     

Total 637,065 615       

 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) ,450 ,163   2,755 ,006 

Беков инвентар на 
депресивност (BDI) ,020 ,004 ,230 4,634 ,000 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) ,009 ,003 ,168 3,284 ,001 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

,206 ,028 1,121 7,430 ,000 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES-IZ) 

-,184 ,028 -1,021 -6,604 ,000 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

,021 ,016 ,058 1,270 ,204 

Агресивност 
состојба(STAS 2)  

,003 ,003 ,036 ,792 ,429 

 

Табела бр. 33 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Во семејстото има: кавги, расправии; 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,297(a) ,088 ,079 ,422 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9,962 6 1,660 9,345 ,000(a) 

Residual 103,227 581 ,178     

Total 113,189 587       

  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 1,754 ,084   20,926 ,000 

Беков инвентар на 
депресивност (BDI) -,001 ,002 -,026 -,453 ,651 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) -,003 ,001 -,111 -1,779 ,076 
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Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

-,022 ,014 -,277 -1,618 ,106 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES-IZ) 

,013 ,014 ,174 ,987 ,324 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

-,014 ,008 -,087 -1,651 ,099 

Агресивност 
состојба(STAS 2)  

-,001 ,002 -,034 -,661 ,509 

 
  

Табела бр. 34 Регресивна анализа на критериумска варијабла- физичко пресметување 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,423(a) ,179 ,170 ,350 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14,376 6 2,396 19,610 ,000(a) 

Residual 66,099 541 ,122     

Total 80,474 547       

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2,120 ,073   29,160 ,000 

Беков инвентар на 
депресивност (BDI) -,001 ,002 -,041 -,730 ,466 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) -,002 ,001 -,086 -1,403 ,161 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

,084 ,012 1,200 7,275 ,000 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES-IZ) 

-,076 ,012 -1,118 -6,607 ,000 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

-,025 ,007 -,182 -3,506 ,000 

Агресивност состојба 
(STAS 2) 

-,003 ,001 -,096 -1,882 ,060 

 



 43 

  

Табела бр. 35 Регресивна анализа на критериумска варијабла- прекин на разговорот 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,279(a) ,078 ,068 ,453 

 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9,705 6 1,618 7,868 ,000(a) 

Residual 114,720 558 ,206     

Total 124,425 564       

  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 1,837 ,093   19,780 ,000 

Беков инвентар на 
депресивност -,008 ,003 -,187 -3,077 ,002 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) ,002 ,002 ,085 1,280 ,201 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

-,063 ,015 -,732 -4,252 ,000 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

,059 ,015 ,700 3,973 ,000 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

-,017 ,009 -,103 -1,907 ,057 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

-,001 ,002 -,021 -,385 ,700 

 
 

Табела бр. 36 Регресивна анализа на критериумска варијабла- заминување од дома 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,429(a) ,184 ,175 ,442 

  

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24,400 6 4,067 20,777 ,000(a) 

Residual 108,434 554 ,196     

Total 132,834 560       
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Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2,332 ,089   26,289 ,000 

Беков инвентар на 
депресивност -,008 ,002 -,196 -3,484 ,001 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) -,002 ,001 -,073 -1,249 ,212 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

,049 ,015 ,553 3,374 ,001 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

-,049 ,015 -,560 -3,328 ,001 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

-,020 ,009 -,115 -2,237 ,026 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

-,003 ,002 -,090 -1,750 ,081 

  
 

 

 

Табела бр. 37 Регресивна анализа на критериумска варијабла- со прекин на комуникација  
  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,332(a) ,110 ,100 ,475 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15,054 6 2,509 11,133 ,000(a) 

Residual 121,929 541 ,225     

Total 136,984 547       

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 1,837 ,100   18,456 ,000 

Беков инвентар на 
депресивност ,001 ,003 ,021 ,344 ,731 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) -,005 ,002 -,171 -2,544 ,011 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

,063 ,016 ,683 3,954 ,000 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

-,065 ,016 -,720 -4,057 ,000 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

,002 ,010 ,013 ,242 ,809 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

-,005 ,002 -,140 -2,609 ,009 
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Табела бр. 38 Регресивна анализа на критериумска варијабла- семејство во кое владее несогласување 

помеѓу членовите 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,485(a) ,235 ,226 ,400 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24,824 6 4,137 25,806 ,000(a) 

Residual 80,644 503 ,160     

Total 105,469 509       

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2,253 ,084   26,827 ,000 

Беков инвентар на 
депресивност -,005 ,002 -,141 -2,330 ,020 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) -,004 ,002 -,165 -2,612 ,009 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

,079 ,014 ,958 5,643 ,000 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

-,076 ,014 -,943 -5,416 ,000 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

-,003 ,009 -,017 -,319 ,750 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

-,006 ,002 -,169 -3,119 ,002 

 
  

Табела бр. 39 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Дали во Вашите односи со блиските луѓе, 

кај себе забележувате промени по учеството во конфиктот од 2001 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,470(a) ,221 ,213 ,419 

  

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27,243 6 4,541 25,878 ,000(a) 

Residual 95,979 547 ,175     

Total 123,222 553       
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Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2,182 ,087   25,052 ,000 

Беков инвентар на 
депресивност -,007 ,002 -,156 -2,769 ,006 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) ,001 ,002 ,024 ,401 ,689 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

-,097 ,014 -1,124 -7,028 ,000 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

,072 ,014 ,856 5,197 ,000 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

-3,40E-005 ,009 ,000 -,004 ,997 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

-,003 ,002 -,077 -1,553 ,121 

 
 

Табела бр. 40 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Влегувам во вербални конфликти 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,621(a) ,386 ,380 ,839 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 259,144 6 43,191 61,320 ,000(a) 

Residual 412,043 585 ,704     

Total 671,188 591       

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) -,235 ,164   -1,433 ,152 

Беков инвентар на 
депресивност ,007 ,004 ,081 1,710 ,088 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) ,004 ,003 ,073 1,470 ,142 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

,212 ,027 1,085 7,775 ,000 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

-,175 ,027 -,912 -6,390 ,000 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

,101 ,016 ,267 6,239 ,000 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

,010 ,003 ,135 3,136 ,002 
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Табела бр. 42 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Агресивно се однесувам 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,705(a) ,497 ,492 ,775 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 354,298 6 59,050 98,314 ,000(a) 

Residual 357,971 596 ,601     

Total 712,269 602       

  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) -,516 ,150   -3,447 ,001 

Беков инвентар на 
депресивност ,011 ,004 ,117 2,769 ,006 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) ,009 ,002 ,161 3,675 ,000 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

-,005 ,025 -,024 -,194 ,846 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

,020 ,025 ,102 ,805 ,421 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

,120 ,015 ,310 8,118 ,000 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

,016 ,003 ,207 5,376 ,000 

 
 

Табела бр. 41 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Ги навредувам, понижувам и 

омаловажувам другите 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,642(a) ,413 ,407 ,778 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 252,046 6 42,008 69,352 ,000(a) 

Residual 358,585 592 ,606     

Total 610,631 598       
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Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) -,463 ,152   -3,049 ,002 

Беков инвентар на 
депресивност ,016 ,004 ,188 4,009 ,000 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) ,005 ,003 ,088 1,816 ,070 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

-,068 ,025 -,367 -2,780 ,006 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

,059 ,025 ,325 2,397 ,017 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

,120 ,015 ,331 8,027 ,000 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

,014 ,003 ,192 4,605 ,000 

 
 
 

Табела бр. 42 Регресивна анализа на критериумска варијабла- физички се пресметувам 

  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,552(a) ,305 ,298 ,784 

  

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 158,719 6 26,453 43,002 ,000(a) 

Residual 362,333 589 ,615     

Total 521,052 595       

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) -,199 ,154   -1,293 ,196 

Беков инвентар на 
депресивност ,014 ,004 ,179 3,476 ,001 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) -,001 ,003 -,025 -,465 ,642 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

-,046 ,025 -,267 -1,845 ,065 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

,041 ,025 ,244 1,646 ,100 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

,089 ,015 ,265 5,878 ,000 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

,017 ,003 ,253 5,547 ,000 
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Табела бр. 43 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Избегнувам блискост 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,516(a) ,267 ,259 ,990 

  

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 209,563 6 34,927 35,639 ,000(a) 

Residual 576,259 588 ,980     

Total 785,822 594       

 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) ,094 ,193   ,488 ,626 

Беков инвентар на 
депресивност ,016 ,005 ,161 3,046 ,002 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) ,009 ,003 ,141 2,517 ,012 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

,054 ,032 ,255 1,691 ,091 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

-,055 ,032 -,265 -1,710 ,088 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

,069 ,019 ,168 3,565 ,000 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

,014 ,004 ,165 3,528 ,000 

 
 
 

Табела бр. 44 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Се повлекувам во себе 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,558(a) ,312 ,305 ,985 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 260,436 6 43,406 44,725 ,000(a) 

Residual 574,538 592 ,971     

Total 834,975 598       
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Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) -,116 ,193   -,602 ,547 

Беков инвентар на 
депресивност ,025 ,005 ,247 4,917 ,000 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) ,014 ,003 ,227 4,242 ,000 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

,013 ,031 ,061 ,422 ,673 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

,002 ,031 ,009 ,059 ,953 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

,042 ,019 ,099 2,182 ,029 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

,002 ,004 ,019 ,427 ,670 

  
 

Табела бр. 45 Регресивна анализа на критериумска варијабла- Чувствувам дека не ме разбираат 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,552(a) ,304 ,297 1,032 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 276,631 6 46,105 43,256 ,000(a) 

Residual 632,063 593 1,066     

Total 908,693 599       

  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) ,007 ,201   ,037 ,971 

Беков инвентар на 
депресивност ,011 ,005 ,101 2,028 ,043 

Клиничка скала на 
наксиозност (KAS) ,009 ,003 ,144 2,733 ,006 

Интрузивна скала на 
влијание на 
настаните (IES) 

,124 ,033 ,547 3,790 ,000 

Избегнувачка скала 
на влијане на 
настаните (IES) 

-,086 ,033 -,389 -2,623 ,009 

Агресивни реакции - 
црта на агресивност 
(STAS) 

,090 ,020 ,205 4,534 ,000 

Агресивност 
состојба(STAS 2) 

,006 ,004 ,070 1,540 ,124 
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На табелите (25 - 31) се прикажани регресивните анализи меѓу психо-

физиолошките симптоми на стресот (критериумски варијабли) и изложеноста на 

воениот стресор (предикторски систем на варијабли), а на табелите (32 - 45) се 

прикажани регресивните анализи меѓу односот со другите, а особено со членовите на 

семејството (критериумски варијабли) и психо-физиолошките симптоми на стресот 

(предикторски систем на варијабли). 

  За да се оствари првата цел од применетата регресивна анализа, како 

предикторски систем на варијабли се земени сите варијабли кои ја проценуваат 

изложеноста на стресните настани во конфликтот 2001, а како критериумски варијабли 

третирани се варијаблите за проценка на психо-физиолошките симптоми на стресот: 

анксиозност, депресивност, агресивност (како состојба и како реакција) и степен на 

присуство на симптоми на неволно наметнување на впечатоци врзани за траумата и 

избегнување на се што потсеќа на траумата, карактеристични за PTSD. 

Резултатите од применетата регресивна анализа (табели 25 - 31), покажуваат во 

целина, дека изложеноста на војните стресори има високо значајни мултипли 

корелации со поедините индикатори на психопатологија кои вообичаено се сметаат за 

психолошки последици на изложување на стресорите: депресивност, анксиозност, 

агресивност, наметнување и избегнување на мислите поврзани со трауматскиот настан. 

Оваа поврзаност на системот на предикторски варијабли и критериумските варијабли е 

статистички значајна на највисоко ниво од Q=.00, со мултипли корелации (RO) кои се 

движат во распон од (.43 до .53). Ваквата статистичка значајност помеѓу 

предикторскиот систем на варијабли и критериумските варијабли е објаснето со 

коефициенти на детерминација (DELTA) кои се движат во распон од (18% до 28%). 

Останатите необјаснети проценти (%) од вкупните варијабилитети на критериумските 

варијабли, може да се препишат на другите фактори односно карактеристики на 

испитаниците кои не беа предмет на ова истражување (други варијабли на изложеноста 

на воениот стресор, условите за време на анкетирањето и слично). Од анализата на 

поединечното влијание на предикторските варијабли врз секоја од критериумските 

тестови се покажува следното: 

Влијанието на изложување на група на стресните настани врз 

депресивноста е значајно (табела бр.25). Од сите настани, најмногу влијание на 

депресивноста имаат: сведоците на загинување на човек, загинување или повредување 

на луѓе во околината на испитаникот како и сериозно повредување на самиот 

испитаник во текот на конфликтот. 

Влијанието на изложување на група на стресните настани врз состојбата на 

анксиозност е значајно (табела бр.26) Од настаните, најмногу влјание имаат: ситуација 

кога испитаникот самиот го погодил непријателот, кога испитаникот не јадел ништо 48 

часа, кога лежел во болница заради повреда во конфликтот и кога бил изненаден од 

непријателскиот напад. 

Влијанието на изложување на група на стресните настани врз интрузивна 

скала на IES (табела бр. 27) се покажало како значајно, а најмогу настанот во кој 

испитаникот бил изненаден од непријателскиот напад. 

Влијанието на изложување на група на стресните настани врз 

избегнувачка скала на IES се покажало како статистички значајно (табела бр.28), а 

најмногу настанот во кој испитаникот видел тешко ранет бранител и кога бил во 

ситуација да го изненади непријателскот напад. 

Влијанието на изложување на група на стресните настани врз скалата која мери 

црта на агресивност се покажало како значајно (табела бр.29) . Од настаните, 

значајни се покажале: учество во „чистење на терен“, настанот во кој човек покрај 
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испитаникот бил тешко ранет, кога испитаникот гледал лешеви на цивили после 

борбата во која учествувал, ситуации во кои испитаникот бил опколен од непријателот 

и ситуација кога ги изненадил непријателскиот напад. 

Влијанието на изложување на група на стресните настани врз скалата која 

мери агресивни реакции се покажало како значајно (табела бр.30) , а од настаните 

значајни се истите настани како и кај црта на агресивност. 

  Влијанието на изложување на група на стресните настани врз скалата која 

мери состојба на агресивност е значајно (табела бр.31). Од настаните значајни се: 

настанот кога испитеникот видел дека го погодил непријаателот, кога пред негови очи 

загинал човек, кога видел лешеви на цивили во борбата во која учествувал, кога 

останал без муниција во текот на борбата, кога во борбата останал сам и кога не јадел 

ништо 48 часа. 

Стресните настани карактеристични за учеството во војната, односно борбени 

дејствија со кои на испитаниците им бил загрозен сопствен живот или животот на 

другите најмногу влијаеле за јавување на реакции на стрес.  

 

2. Влијанието на психо-физиолошките симптоми на стресот врз односите со 

другите, особено со членовите на семејството 

 

 Регресивната анализа, со која беше тестирана втората цел, како предикторски 

систем на варијабли се земени варијаблите за проценка на психо-физиолошките 

симптоми на стресот: депресивност, анксиозност, наметнување на мислите поврзани со 

конфликтот, избегнување на мислите поврзани со конфликтот и агресивноста, а како 

критериумски варијабли беа земени поголемиот дел од варијаблите за проценка на 

односите со другите, особено со членовите на семејството. Овие тестови, се однесуваат 

пред се на комуникација со другите луѓе, со блиските, и со семејството во периодот 

после учеството во конфликтот 2001. Резултатите добиени од регресивната анализа за 

сите критериумски варијабли (табели 25 - 53), покажуваат во целина дека, истите се 

под значајно влијание од целиот предикторски систем на варијабли. Оваа поврзаност е 

статистички значајна на највисоко ниво од Q=.00 со мултипли корелации (RO) кои се 

движат во распон од (.20 до .71). Ваквата статистичка значајност помеѓу 

предикторскиот систем на варијабли и критериумските варијабли е објаснета со 

коефициенти на детерминација (DELTA) кои се движат во распон од (5% до 50%). 

Останатите необјаснети проценти (%) од вкупните варијабилитети на критериумските 

варијабли може да се препишат на другите фактори односно карактеристики на 

испитаниците кои не беа предмет на ова истражување (други тестови за проценка на 

психо-физиолошките симптоми на стресот, условите за време на анкетирањето и 

слично). Од поединечното влијание од системот на предиктори врз секоја од 

критериумските тестови може да се констатитра следното: 

Влијанието на сите овие варијабли (депресивност, анксиозност, наметнување на 

мислите поврзани со конфликтот, избегнување на мислите поврзани со конфликтот и 

агресивноста) се покажало статистички значајно врз варијаблата согласување со 

сопругата (девојката) (табела бр. 34). 

Присуството на склоност кон агресивните реакции кај испитаниците значајно 

влијае врз постоењето на конфликтите во семејството (табела бр. 35).  

Присуството на склоност кон агресивните реакции, но и постоење на 

симптомите на PTSD кај испитаниците значајно влијае врз физичкото пресметување во 

семејството . (табела бр. 36) 
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Симптомите на депресивност како и симптомите на PTSD кај испитаниците 

значајно влијае на тоа да проблемите се решаваат со прекин на разговор, што 

претставува дисфункционален начин на комуникација (табела бр. 37) . 

Исто така, симптомите на депресивност, симптомите на PTSD како и склоност 

кон агресивни реакции кај испитаниците значајно влијаат на тоа проблемите да се 

решаваат со заминување од дома што е уште еден дисфункционален начин на 

комуникација во семејството (табела бр. 36). 

Симптомите на депресивност, симптомите на PTSD, анксиозност и агресивност 

како состојба кај испитаниците значајно влијае на тоа испитаниците да го проценат 

своето семејство како семејство во кое владее несогласување меѓу членовите (табела 

бр. 37) . 

Симптомите на депресивност и симптомите на PTSD, кај испитаниците значајно 

влијаат на промените во однос на блиските луѓе после учеството во конфликтот(табела 

бр. 39) . 

Симптомите на депресивност, симптомите на PTSD како и агресивноста и 

склоноста кон агресивни реакции кај испитаниците значајно влијае на тоа тие почесто 

да влегуваат во вербални конфликти со другите по учеството во конфликтот 2001 

(табела бр. 40).  

Исто така, симптомите на депресивност, анксиозност, агресивност и склоност 

кон агресивни реакции значајно влијае на тоа испитаниците да се однесуваат агресивно 

повеќе отколку пред учеството во конфликтот (табела бр. 41). 

Симптомите на депресивност, симптомите на PTSD како и агресивност и 

склоност кон агресивни реакции кај испитаниците значајно влијаат на тоа тие да ги 

понижуваат и омаложуваат другите (табела бр. 42). 

Симптомите на депресивност, агресивност и склоност кон агресивни реакции 

кај испитаниците значајно влијаат на тоа тие физички да се пресметуваат со другите 

(табела бр. 43). 

Симптомите на депресивност, анксиозност, агресивност и склоност кон 

агресивни реакции кај испитаниците значајно влијае на тоа тие да избегнуваат 

блискост со другите (табела бр. 44) . 

 Симптомите на депресивност, анксиозност и агресивност кај испитаниците 

значајно влијае на тоа тие да се повлекуваат во себе (табела бр. 45). 

Симптомите на депресивност, анксизност, симптомите на PTSD и склоност кон 

агресивни реакции кај испитаниците значајно влијаат на тоа тие се чувствуваат дека 

другите не ги разбираат (табела бр. 46) . 

 Овие резултати јасно покажуваат дека симптомите на трауматизираност влијаат 

врз односите на испитаниците со други луѓе, особено во семејството во смисла на дис-

функционално функционирање: одбегнување на блискост, склоност кон конфликти, 

прекин на комуникација, заминување од дома па дури и психичко и физичко 

насилство. И самите испитаници ја перцепираат промената во однос на другите, 

особено на блиските по конфликтот 2001.  

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

Со оглед на поставените хипотези на истражуавњето, резултатите можат да се 

интерпретираат на следниот начин: 
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1. Кај оделни припадници на безбедносните сили заради изложеноста на воена траума се 

јавуваат психолошките последици во форма на симптоми на PTSD, депресија, анксиозност 

и агресивност.  

Оваа хипотеза е во потполност докажана во нашето истражување. Имено, испитаниците 

како група покажуваат зголемена анксиозност, депресивност, агресивност (особено како 

состојба) а присуство на симптомите на наметнување и избегнување, што се всушност 

симптомите на PTSD се на горна граница но не ја надминуваат ,што значи дека се движат 

во граница на нормала. Но, кога ќе се земат во предвид процентите на оние бранители кои 

имаат зголемени вредности на дадените тестови се добива следното:  

 Симптомите на депресивност покажуваат 87% од испитаниците; 

 Симптомите на анксиозност покажуваат 52% од испитаниците; 

 Симптомите на наметнување покажуваат 52% од испитаниците ; 

 Симптомите на избегнување покажуваат 54% од испитаниците; 

 Агресивноста како црта е присутна кај 82% на испитаниците ; 

 Агресивни реакции се присутни кај 33% од сите испитаниците; 

 Агресивност како состојба е присутна кај 77% од сите испитаници;  

 

Според овие резултати, повеќе од половина од бранителите покажуваат 

симптоми на депресивнст и анксиозност, како и симптомите на PTSD: неволно 

наметнување на впечатоците врзани за траумата и избегнување на се што потсетува на 

траумата. Aгресивноста е многу повисока, и тоа повеќе кога се работи за агресивни 

чувства а помалку за агресивни реакции. Toa значи, дека, иако имаат чувство на бес, 

испитаниците се контролираат во поглед на неговото манифестирање.  

Овие резултати се во согласност со постоечките сознанија од областа на 

психологијата на стресот. Помеѓу промените на психолошки план карактеристични за 

стрес, најизраени се промените во сферата на емоционалните процеси. Емоционалните 

реакции карактеристични за стрес се најчесто анксиозност, бес и тага, а можат да се 

јават и срам, вина и презаситеност (Зотовиц, 1999). 

Анксиозноста и депересивноста се чести симптоми придружени со симптомите 

на PTSD. (Чадловски, 2006). 

 Анксиозноста е вид на напнатост која субјектот ја чувствува кога неговата 

севкупна животна ситуација ги надминува неговите способности. Со други зборови, 

личноста е анксиозна кога не е во состојба да излезе на крај со животните тешкотии. 

(Миливојевиќ, 1999). Депресивноста, пак, претставува увид во неможноста на 

адаптација помеѓу субјектот и светот, при што тој е убеден дека неадаптацијата е 

негова грешка, а дека тој како личност е неадекватен и безвреден. Агресивноста е 

однесување кое проистекнува од чувство на лутење. Субјектот чувствува лутење кога 

проценува дека некој неоправдано се однесува така што ја загрозува некоја вредност на 

субјектот. Бранителите покажуваат ниска толеранција на различни фрустрации. 

Сите овие емоции претставуваат одговор на промената која се случила помеѓу 

личноста на нашите испитаници и околината. Трауматските искуства кои тие ги 

доживеале довеле до реакции на стрес кои по враќањето останале да опстојуваат 

заради нивно неразрешување а и заради недоволната подршка од општеството. 

Од факторската анализа на психолошките варијабли добиена е една значајна главна 

компонента која би можело да се интрепетира како генерален психолошки фактор, 

кој го нарековме фактор на трауматизираност. 

Односот на личноста кон трауматското искуство содржи когнитивни елементи 

(уверувања) како што се неприфаќањето на тоа што се случило, страв од тоа искуство, 

увереноста дека не може да се носи со него и избегнување на се што потсеќа на 

траумата, за да се избегнат болните емоции. Нашето истражување покажува дека во 
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факторската анализа од сите варијабли варијаблата избегнување е најдоминантна и 

најмногу придонесува за факторот на трауматизираност кој е карактеристичен за 

нашите испитаници. Некои од когнитивните елементи водат кон депресивноста како 

што е самообвинувањето и чувство дека животот нема смисла. 

Трауматизираните бранители покажуваат губиток на довербата во општеството кое 

ги пратило да војуваат а сега ги игнорира. Проблемот на воена траума со време не се 

намалува, туку напротив расте. Кај бранителите е присутно чувство на отфрленост, 

отуѓеност и неразбирање од страна на околината што доведува до одржување на 

споменатата емоционална состојба.  

 

2.Тежината и бројот на трауматските искуства влијаат врз присуството на 

симптомите (PTSD, депресија, анксиозност и агресивност) 

Оваа хипотеза е во потполност докажана. Резултатите од применетата регресивна 

анализа покажуваат во целина, дека изложеноста на војните стресори има високо 

значајни мултипли корелации со поедините индикатори на психопатологија кои 

вообичаено се сметаат за психолошки последици на изложување на стресорите: 

депресивност, анксиозност, агресивност, наметнување и избегнување на мислите 

поврзани со трауматскиот настан.  

Стресните настани карактеристични за учеството во војната, како што се борбени 

дејствија и други искуства со кои на бранителите им бил загрозен животот или 

животот на другите најмногу влијаеле за јавување на реакции на стрес. И други 

истражувања ја покажуваат повзаноста на високо стресни настани во војната и 

реакции на стрес (Card, 1987, Foy, 1987,Zotovic, 1993, Novović, 1994 ).  

 

3. Присуството на симптомите (PTSD, депресија, анксиозност и агресивност) 

влијае врз односите на припадниците на безбедносните сили со другите луѓе, а особено 

со членовите на семејството. 

Оваа хипотеза исто така е докажана во потополност. Со регресивната анализа е 

покажано дека симптомите на стресот: депресивност, анксиозност, наметнување на 

мислите поврзани со конфликтот, избегнување на мислите поврзани со конфликтот и 

агресивноста влијаат врз односите со другите, особено со членовите на семејството.  

 Овие резултати јасно покажуваат дека симптомите на трауматизираност влијаат 

врз односите на испитаниците со други луѓе, особено во семејството во смисла на 

нарушување на неговата функциналност. Така, одбегнување на блискост, несогласува-

ње со сопругата-девојката , склоност кон конфликти, прекин на комунуникација, зами-

нување од дома, психичкото и физичкото насилство претставуваат дисфункционални 

начини на комуникација во семејството.  

Симптомите на трауматизираност влијаат на тоа испитаниците своето семејство 

да го проценуваат како семејство во кое владее несогласување меѓу членовите. 

И самите испитаници ја перцепираат промената во однос на другите, особено на 

блиските по конфликтот 2001. Тие проценуваат дека почесто влегуваат во вербални 

конфликти, избегнуваат блискост со другите, се повлекуваат, чувствуваат дека другите 

не ги разбираат се однесуваат поагресивно отколку пред конфликтот. 

Познато е дека трауматизирано лице во семејството делува како фактор на 

трауматизација на семејниот систем, со тоа што во својата улога потешко се снаоѓа, ги 

фрустрира другите со својата чувствителност и, ја редуцира комуникацијата со 

блиските .  

Очигледно дека кај нашите испитаници искуство на учеството во конфликтот 

2001 година довело до трајно менување на личноста, кое надлежните државни органи 

не го зеле прдвид и не им понудиле можност за опоравување и психичко исцелување. 
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Доживувањето на трауматска ситуација бара што побрза интервенција, во психологи-

јатa позната под назив интервенција во криза. Со оглед на тоа што таа изостанала, за 

лекување на неразрешените последици на траумата потребна е сериозна и 

континуирана работа која подразбира психолошка помош и подршка како и подршката 

на целото семејство.  

 

Заклучоци 

 

Резултатите од истражувањето покажуваат дека нашите испитаници, учесници 

во конфликтот 2001.год. преживеале настани со висок степен на стресогеност, како 

што се настаните кои претставувале директна или потенцијална смртна опасност, 

ранливост или загрозеност на личен или туѓ физички интегритет. Како резултат на тоа 

кај нив настанале промени на психолошки план, од кои се најизразени промените во 

сферата на емоционалните процеси. Имено, испитаниците покажуваат зголемена 

анксиозност, депресивност, агресивност и симптомите на PTSD . 

Изложеноста на војните стресори кај нашите испитаници покажува високо 

значајни корелации со поедини индикатори на психопатологија кои вообичаено се 

сметаат за психолошки последици на изложување на стресорите: депресивност, анк-

сиозност, агресивност, наметнување и избегнување на мислите поврзани со трауматс-

киот настан.  

Актуелните симптоми на трауматизираност влијаат врз односите на 

испитаниците со другите луѓе, особено со блиските во семејството во смисла на 

дисфункционално функционирање: одбегнување на блискост, склоност кон конфликти, 

прекин на комуникација, заминување од дома па дури и психичко и физичко 

насилство.  

Дали врз основа на добиените резултати можеме да кажеме дека нашите 

испитаници страдаат од PTSD? Иако тоа не можеме со сигурност да го тврдиме, 

бидејќи за поставување на таквата дијагноза е потребна поширока батерија на тестови 

и индивидуална психолошка експлорација, добиените скорови укажуваат на 

алармантна психо-социјална положба на овие лица. Присуството на симптомите кои 

укажуваат на PTSD, како и симптомите на анксиозност и агресивност, даваат една 

слика за овие лица како високо ризична категорија во поглед на ментално здравје во 

нашето општество. Факторската анализа на психолошките варијабли укажува на 

постоењето на еден фактор кој ги поврзува другите фактори, а кој го нарековме 

фактор на трауматизираност. 
Резултатите на ова истражувње покажуваат дека изложеноста на стресните 

настани за време на учеството во конфликтот, кои биле бројни и мултипли, довеле до 

повеќе реакции на стрес: анксиозност, депресивност, симптоми на PTSD (избегнување 

и наметнување на мислите) и агресивност. Овие реакции, пак влијаат на менување на 

односите со другите, особено во семејството во смисла на зголемено присуство на 

конфликти, агресивност и одалечување од другите. 

 Додека професионалците на земјите во нашето опкружување (Хрватска, 

Србија, Босна) се загрижени затоа што во нивните средини многу се зборува за овој 

проблем, а многу малку се преземаат конкретни активности за да им се помогне на 

воените ветерани, кај нас за психичката состојба на учесниците од конфликтот 

воопшто не се ни зборува. Се има впечаток дека овие луѓе се видливи во општеството 

само кога ги бараат нивните права, но, се невидливи кога е во прашање нивната 

здравствена и психичка состојба за која никој не се интересира, а камоли да им се 

понуди било каква подршка и помош.  
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Постојат два можни пристапи на овој проблем: првиот, како досега, е порекну-

вање и игнорирање дека психо-социјалните проблеми на учесниците од конфликтот 

постојат, и вториот, за кој ние се залагаме е активно учество во проценката, 

поставување и решавање на психолошките и правните проблеми. Кај воените ветерани 

со време, како што и нашето истражување покажува, трауматизираноста не се 

намалува, туку расте. Такавата состојба влијае на тешкотии во разрешувањето на 

секојдневните животни проблеми на конструктивен и адекватен начин; доаѓа до 

повлекување од општествениот живот и до натрупување на незадоволство, бес, вина, а 

како последица можат да се јават: разводи, проблемите на работа, семејно насилство, 

проблем на зависност, па и обиди за самоубиства и убиства. На тој начин, трауматизи-

раноста влијае на интрапсихички и инерперсонален план, што доведува до комликации 

пред се во семејните односи, но и воопшто во односите со другите. На тој начин и чле-

новите на семејството стануваат трауматизирани, така што овој проблем се пренесува 

трансгенерациски и на децата. Крајниот резултат е општествената изолација на овие 

лица. 

 Вториот пристап е прифаќање на фактот дека во нашата држава живеат 

учесници во конфликтот 2001 година и дека имаат психо-социјални проблеми како 

последица од тој конфликт. Тоа значи дека со нив треба да се работи што ќе придонесе 

тие да го надминат своето трауматско искуство за да можат подобро да функционираат 

на психо-социјален план. Со разрешување на трауматското искуство се намалува веро-

јатноста за вклучување во активности во кои се манифестира насилство. Едновремено, 

тие ќе можат без емоционално оптоварување да зборуваат за своето искуство и да им 

кажат на другите каква е вредноста на мирот.  

Учесниците во конфликтот генерално зборуваат дека имаат чувство на отфрле-

ност од општеството, кое не само што не ги наградило за одбраната на државата, туку 

ги игнорира и грубо ги занемарува нивните потреби.  

Нашето истражување покажува дека игнорантскиот однос на општеството кон 

овие лица придонело за одржување на состојбата на стрес и после 8 години од кон-

фликтот и дека е потребно тој однос итно да се промени. 

Прифаќајќи го трансакционистичкиот модел на стрес, според кој стресот е 

процес, а не состојба и кој претпоставува дека двете компонетнти на стресот: личноста 

и околината не се независни, туку меѓусебно се поврзании во процесот на менување 

под влијание на актуелната трансакција, сметаме дака околината (семејството, 

работното место и поширокото општество) имаат значаен удел во прилагодување на 

личноста после изложеноста на воените дејствија. Односот на општеството кој е 

негувачки, кој се грижи за потребите на своите членови и ги зема во предвид 

последиците кои учесниците од конфликтот нормално ги имаат после преживеаните 

трауматски искуства, ќе придонесе до надминување на оваа состојба. За трауматизи-

рано лице, функционална социјална подршка од општеството е неопходна. 

Со оглед на тоа дека учесниците од конфликтот 2001. год. покажуваат симпто-

ми на трауматизираност кои значајно влијаат на нивниот сегашен живот, потребна им е 

психо-социјална помош и подршка за надминување на последиците кои се уште се 

актуелни.  

За таа цел, потребно е дирекно да се работи со нив преку:  

1.Отварање на регионални советувалишта во Македонија; 

2.Индивидуална терапеутска работа; 

3.Групна психо-социјална интервенција со цел групите да прераснет во групи за 

самопомош. 
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Меѓучовечките и социјалните врски, за слободното, 
време и другарувањето 

 
 
Во истражувањето поставививме батерија на прашања поврзна со меѓучовечки-

те односи, за комуникациите и соработката меѓу испитаниците, односно за тоа колку 

облиците на взаемност и соработка, дружење и занимавање со активности, навики и 

подготвеност за соработка учествуваат и влијаат во креирањето на општествените 

односи
*
. На нашето прашање што работите во слободното време? - ја добивме следната 

дистрибуција. Во Табелата бр. 47 се дадени резултатите. 

 
Табела бр.47 

Што работите во слободното време?  Никогаш Понекогаш Често вкупно 

1. лов и риболов (во сезона) 303 214 99 616 

2. кино 412 187 10 609 

3. театар, концерти, сериозна музика, изложби 402 194 9 605 

.4. ресторани, барови, ноќни клубови 160 356 87 603 

5. кафеани, кафулиња 65 407 137 609 

6. излети 59 428 123 610 

7. спорт 86 380 146 612 

8. читање весници 59 356 196 611 

9. слушање радио 43 355 216 614 

10. гледање телевизија 40 198 370 608 

11. свирење, сликање, пишување и сл 349 165 90 604 

12. посета на роднини 87 442 85 614 

13. посета на пријатели 30 452 123 605 

10.14. одење во црква / џамија 66 419 123 608 

15. читање книги 204 347 52 603 

16. спортувам (трчам, играм фудбал и сл.) 140 344 121 605 

17. работа на компјутер 137 340 129 606 

18. забава на компјутер 179 313 133 625 

19. вежбам во теретана 376 185 44 605 

20. вежбам боречки спорт и вештини 383 191 31 605 

  

Ако ја погледнеме структурата на претходната табела можеме да констатираме дека 

(види Табела бр.47), најголемиот број на испитаници најчесто гледа телевизија 

60,86%, 35,18%, слуша радио, 23,86% спортуваат, потоа, 22,50% времето го минуваат 

во кафеани и кафулиња, 21,29% работат на компјутер и уште толку (21,28%) се 

забавуваат на компјутер, 20,16% најчесто одат на излети. Интесено е дека од нив 

20,00% одговориле дека често спортуваат (трчаат, играт фудбал и слично), 16,07% 

одат на лов и риболов (во сезона), 14,90%, се занимаваат со свирење, сликање, пишу-

вање и слични активности, а додека 14,43% често одат во ресторани, барови и ноќни 

клубови, 13,84% не одат по роднини, а 88,62% не читаат книги. Понудената дистрибу-

ција покажува дека основните преокупации на испитаниците се насочени кон гледање 

телевизија, слушање радио, спортување и читање весници. Ваквата дистрибуција упа-

тува на тоа дека општеството и заедницата во целина има потреба да создава услови и 

да поттикнат актиивности за организирано и активно учество на припадниците на 

безбедносните сили во разни облици и содржини на ангажирање во слободносто 

време. 

                                                 
*
 Текст на проф. д-р Цане Мојаноски 
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 Интересна е дистрибуцијата на одговорите на испитаниците што понекогаш 

(одвреме на време) работат во слободното време. Имено, најфреквентна е структурата 

на оние што меѓусбе се посетуваат, односно 74,71% се посетуваат или одат на посети 

кај пријатели, во посета на родниниодат 71,99%, на излети 70,16%, во верски објект 

(одење во црква / џамија) 68,91%, во кафеани и кафулиња 66,83%, спортуваат 62,09%, 

во ресторани, барови и ноќни клубови одат 59,04%, весници читаат 58,27%, радио 

слушаат 57,82%, книги читаат 57,55%, понекогаш спортуваат (трчаат, играт фудбал и 

слично) 56,86%, на компјутер работат 56,11%, на на компјутер се забавуваат 50,08%.  

 Во одговорите на прашањето - Што работите во слободното време? –

посебено внимание заслужуваат одговорите, што испитаниците никогаш не работат. 

Имено, 67,65 % не оди на кино, 66,45% не оди на театар, концерти, сериозна музика и 

на изложби, 63,31% не вежба боречки спорт и вештини, 62, 15% не вежба во теретана, 

дури 62,15% не се занимава со свирење, сликање, пишување и слични активности. 

Интересно е дека за скоро од половината испитаници 49,19% слободна активност не е 

ловот риболовот во сезона), а за 33,83% предмет не е читањето книги.  

 
Табела бр. 48 
Што работите во слободното време?  Никогаш Понекогаш Често вкупно 

1. лов и риболов (во сезона) 49,19 34,74 16,07 100,00 

2. кино 67,65 30,71 1,64 100,00 

3. театар, концерти, сериозна музика, 
изложби 66,45 32,07 1,49 100,00 

4. ресторани, барови, ноќни клубови 26,53 59,04 14,43 100,00 

5. кафеани, кафулиња 10,67 66,83 22,50 100,00 

6. излети 9,67 70,16 20,16 100,00 

7. спорт 14,05 62,09 23,86 100,00 

8. читање весници 9,66 58,27 32,08 100,00 

9. слушање радио 7,00 57,82 35,18 100,00 

10. гледање телевизија 6,58 32,57 60,86 100,00 

11. свирење, сликање, пишување и сл 57,78 27,32 14,90 100,00 

12. посета на роднини 14,17 71,99 13,84 100,00 

13. посета на пријатели 4,96 74,71 20,33 100,00 

14. одење во црква / џамија 10,86 68,91 20,23 100,00 

15. читање книги 33,83 57,55 8,62 100,00 

16. спортувам (трчам, играм фудбал и сл.) 23,14 56,86 20,00 100,00 

17. работа на компјутер 22,61 56,11 21,29 100,00 

18. забава на компјутер 28,64 50,08 21,28 100,00 

19. вежбам во теретана 62,15 30,58 7,27 100,00 

20. вежбам боречки спорт и вештини 63,31 31,57 5,12 100,00 

  

графикон бр.10 Што работите во слободното време?
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 Ако се обидеме на направиме хиерархија на интересите и интересирањата на 

испитаниците, според степенот на прифаќањето и неприфаќањето, тогаш ќе ја добиеме 

следната дистрибуција (види Табела бр.49): 

Табела бр. 49 Што работите во слободното време? 

Честао Понекогаш Никогаш 

гледање телевизија  посета на пријатели кино 

слушање радио посета на роднини 

театар, концерти, сериозна 

музика, изложби 

читање весници излети вежбам боречки спорт и вештини 

спорт одење во црква / џамија вежбам во теретана 

 кафеани, кафулиња  кафеани, кафулиња 

свирење, сликање, пишување и 

сл 

работа на компјутер спорт лов и риболов (во сезона) 

 забава  на компјутер  ресторани, барови, ноќни клубови читање книги 

 посета на пријатели читање весници  забава  на компјутер 

одење во црква / џамија слушање радио 

 ресторани, барови, ноќни 

клубови 

излети читање книги 

спортувам (трчам, играм фудбал 

и сл.) 

спортувам (трчам, играм 

фудбал и сл.) 

спортувам (трчам, играм фудбал и 

сл.) работа на компјутер 

лов и риболов (во сезона) работа на компјутер посета на роднини 

свирење, сликање, пишување и 

сл  забава  на компјутер спорт 

 ресторани, барови, ноќни 

клубови лов и риболов (во сезона) одење во црква / џамија 

посета на роднини гледање телевизија  кафеани, кафулиња 

читање книги 

театар, концерти, сериозна музика, 

изложби излети 

вежбам во теретана вежбам боречки спорт и вештини читање весници 

вежбам боречки спорт и вештини кино слушање радио 

кино вежбам во теретана гледање телевизија 

театар, концерти, сериозна 

музика, изложби свирење, сликање, пишување и сл  посета на пријатели 

 
 Можеме да констатираме дека слободното време испитаниците најчесто го 

поминуваат работејќи на компјутер, слушајќи радио, читаат весници, спортуваат, 

излети, кафеани, кафулиња, театар, концерти, сериозна музика, изложби, кино, 

вежбам во теретана, забава на компјутер. Првите десет активности што ги 

практикуваат бранителите време се: гледање телевизија (60,86%), слушање радио 

(35,18%), читање весници (32,08%), спорт (23,86%), кафеани, кафулиња (22,50%), 

работа на компјутер (21,29),  забава  на компјутер (21,28%),  посета на пријатели 

(20,33%) одење во црква / џамија (20,23%), излети (20,16%). На спротивната страна на 

интересирањата се следните активности, односно тоа се активности што никогаш не 

ги практикуваат: кино (67,65%); театар, концерти, сериозна музика, изложби (66,45); 

вежбам боречки спорт и вештини (63,31%); вежбам во теретана (62,15%); свирење, 

сликање, пишување и сл. ( 57,78%); лов и риболов (во сезона)  (49,19%); читање книги 

(33,83%);  забава  на компјутер (28,64%); ресторани, барови, ноќни клубови (26,53%); 

спортувам (трчам, играм фудбал и сл.) (23,14%). 

 Одговорите на оваа батерија прашања упатуваат на тоа дека испитаниците 

во основа се препуштени на сопствената инцијатива, недостасуваат облици на 

организирано живеење или поттикнување на активности од страна на спортски 
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друштва, невладини организации, но и инцијативи за начинот на организацијата на 

слободното време. Ваквата структура на слободното време, може да е во корелација и 

со економскиот стаус на испитаниците. 
 

Табела бр.50 Карактеристични корени (Еigenvalue) и процент на вкупно објаснета 

варијанса (Cumulative%) на добиените фактори (главни компоненти) 
Табела бр. 50 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 4,462 22,311 22,311 4,462 22,311 22,311 

2 1,886 9,428 31,739 1,886 9,428 31,739 

3 1,547 7,735 39,474 1,547 7,735 39,474 

4 1,376 6,880 46,354 1,376 6,880 46,354 

5 1,272 6,362 52,716 1,272 6,362 52,716 

6 1,225 6,124 58,840 1,225 6,124 58,840 

7 1,166 5,829 64,670 1,166 5,829 64,670 

 

Во понатамошната постапка се обидовме да провериме кои фактори влијаат на 

формите на слободното време и облиците на живеење на припадниците на 

безбедносните сили. Со помош на Hoteling-овата метода на главни компоненти утврден 

е бројот на значајните главни компоненти според Kaiser-Guttman-овиот критериум, при 

што се утврдени седум значајни карактеристични корени со вредности поголеми од 

единица. Врз основа на добиените резултати (табела бр.50) се забележува дека 

формираните главни компоненти односно фактори анализираниот простор го 

објаснуваат со 64.67% (Cum.%) и карактеристичен корен (Cum.eigenvalue)=12.934. Од 

резултатите на оваа табела се гледа дека поединечно, дефинираните значајни главни 

компоненти црпат многу мал процент од вкупната варијанса што укажува на 

хетерогеност на добиените фактори. Оваа хетерогеност, практично може да се согледа 

во разновидноста на активностите што ги спроведуваат припадниците на 

безбедносните сили во нивното слободно време. На основа на добиените резултати од 

извршената ортогонална варимакс ротација (Табела 51) може да се констатира дека 

постојат седум латентни фактори, од кои сите имаат реална егзистенција за 

дефинирање. Врз основа на учеството на манифестните варијабли, добиените 

латентните фактори можеме да ги интрепетираме на следниот начин:  

- Првиот фактор го дефинираат варијаблите (спорт, спортувам-трчам, играм фудбал, 

вежбам во теретана и вежбам боречки спорт и вештини) со сатурации кои се движат од 

0.597 до 0.731. Врз основа на структурата, овој фактор може да се дефинира како 

фактор на спортски активности на бранителите. 

- Вториот фактор го дефинираат трите варијабли (посета на роднини, посета на 

пријатели и одење во црква/џамија) со сатурации 0.650-0.818 . Овој фактор може да се 

интерпретира како фактор на взаемно посетување на лица и верски објекти. 

- Во дефинирање на третиот фактор значајно учество земаат само две варијабли 

(работа на компјутер и забава на компјутер) со доста високи сатурации 0.860-0.871. Врз 

основа на ова, третиот фактор ќе го наречеме фактор на користење на компјутери. 

- Четвртиот фактор задржа значајни проекции кон варијаблите (читање весници, 

слушање радио и гледање телевизија) со сатурации 0.542-0.766, со оглед на тоа, овој 

фактор може да се дефинира како фактор на релаксирање. 

- Во декларирање на петтиот фактор се издвојуваат активностите на бранителите за 

посетување на ресторани, барови, ноќни клубови, кафеани и кафулиња со сатурации 

кои се доста високи 0.821-0.828. Поради ова, овој фактор може да се именува како 

фактор на боемско ноќно забавување и дружење. 
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- Во шестиот фактор следуваат оние активности на бранителите кои се насочени кон 

посетување на кино, театар, концерти, сериозна музика, изложби но и кон читање на 

книги. Врз основа на структурата и висината на коефициентите на манифестните 

варијабли овој фактор може да се дефинира како фактор на посетување на културни 

и уметнички манифестации и објекти. 

- Последниот фактор е дефиниран со варијаблите (лов и риболов, излети, свирење, 

сликање и пишување) со средни и високи сатурации 0.386-0.799. Истиот фактор може 

да се интерпретира како фактор на рекреативни и креативни активности на 

бранителите.  

 Од анализа на комуналитетите (h²) кои се дадени во истата табела може да се забележи 

дека најдобри валидни претставници на добиените латентни фактори се следните 

варијабли: F1- спортувам (трчам, играм фудбал и сл.) h²=0.711, F2- посета на пријатели 

h²=0.745, F3- забава на компјутер h²=0.822, F4- слушање радио h²=0.577, F5- ресторани, 

барови, ноќни клубови h²=0.774, F6- театар, концерти, сериозна музика, изложби 

h²=0.688 и F7- свирење, сликање и пишување h²=0.689. 
 

Табела бр.51 Ротирана факторска матрица и комуналитети (h²) на манифестните 

варијабли 

 Што работите во слободното 
време?  

Component  

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 h² 

VII.10. - 1. лов и риболов (во 

сезона) 
,049 ,028 -,035 ,034 ,150 -,119 ,799 ,680 

VII.10.2. кино ,230 ,095 ,003 ,051 ,156 ,713 ,011 ,598 

VII.10.3. театар, концерти, 

сериозна музика, изложби 
,055 ,079 ,070 ,070 ,202 ,783 -,120 ,688* 

VII.10.4. ресторани, барови, 

ноќни клубови 
,145 ,153 ,110 ,028 ,821 ,168 -,117 ,774* 

VII.10.5. кафеани, кафулиња ,043 ,009 ,107 ,047 ,828 ,074 ,238 ,763 

VII.10.6. излети ,280 ,166 -,070 ,260 ,333 ,102 ,386 ,449 

VII.10.7. спорт ,731 ,088 -,018 ,333 ,196 ,038 ,113 ,706 

VII.10.8. читање весници ,052 -,063 ,116 ,766 -,021 ,105 ,074 ,624 

VII.10.9. слушање радио ,110 ,207 ,033 ,693 ,016 ,185 ,077 ,577* 

VII.10.10. гледање телевизија ,047 ,319 ,094 ,542 ,213 -,192 -,111 ,501 

VII.10.11. свирење, сликање, 

пишување и сл 
-,047 ,032 ,285 ,031 -,285 ,472 ,547 ,689* 

VII.10.12. посета на роднини ,108 ,760 -,014 ,196 ,094 ,115 -,212 ,694 

VII.10.13. посета на пријатели ,012 ,818 ,029 ,220 ,041 ,127 ,096 ,745* 

VII.10.14. одење во црква / 

џамија 
,150 ,650 ,126 -,103 ,043 ,000 ,211 ,518 

VII.10.15. читање книги ,236 ,063 ,096 ,286 -,201 ,430 ,270 ,449 

VII.10.16. спортувам (трчам, 

играм фудбал и сл.) ,757 ,171 ,099 ,280 ,067 ,056 -,110 ,711* 

VII.10.17. работа на компјутер ,146 ,026 ,860 ,149 ,059 ,082 ,035 ,794 

VII.10.18. забава на компјутер ,138 ,110 ,871 ,092 ,146 ,027 -,037 ,822* 

VII.10.19. вежбам во теретана ,597 ,028 ,433 -,144 -,052 ,175 ,248 ,660 

VII.10.20. вежбам боречки спорт 

и вештини 
,638 ,042 ,158 -,131 ,051 ,197 ,026 ,492 

 

  

2. Во истражувањето се интересиравме за перцепцијата на испитаниците за 

односите што се настанати непосредно по конфликтот. Имено, на прашањето: „Дали 
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институцијата во која работевте пред конфликтот од 2001 година го смени односот кон 

Вас?- одговорите се движат во следната насока. Скоро половината испитаници (53,9%) 

одговорила потврдно. 

 
Табела бр. 52 Дали институцијата во која работевте пред конфликтот од 2001 

година го смени односот кон Вас? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Да 320 48,0 53,9 53,9 

Не 274 41,1 46,1 100,0 

Total 594 89,1 100,0   

Missing System 73 10,9     

Total 667 100,0     

 

да

не

240

260

280

300

320

Графикон бр.11 

Дали, по конфликтот од 2001 е сменет одност кон Вас?

 
 
 

 Интересна е и насоката на промената на ставот од 403 испитаници кои се 

определиле да одговорат во која насока е сменет односот кон нив 76,2% смета дека 

негативно е сменет ставот, што упатува на констатацијата дека се изневерени дел од 

очекувањата на оваа група испитаници. Негативната перцепција за односот на 

средината кон припадните на безбедносните сили учесници во конфликтот е во тесна 

врска со општата перцепција за односот на општеството и заедницата кон нив. Имено, 

во изминатите години, особено по завршувањето на конфликтот, отворањето на 

прашањето на нивнта положба, посебно односот на водечките сили кон нивниот 

придонес во одбраната на земјата е неразбирлив и не со очекуваната постапка на 

непризнавање и негација на влогот и напорот што е направен од нивна страна. Тоа, 

објективно предизвикува незадоволство и разочараност од постапките на заедницата, 

особено од политичката заедница. Најдобра илустрација за таквите перцепции се 

резултатите прикажани во Табелата бр.53 Од неа може да се воочи дека 76,23% од 

испитаниците што одговориле на ова прашање сметаат дека средината во која работат 

имаат негативен став. Ваквата перцепција покажува дека значително мнозинство од 

испитаниците се чувствуваат неприфатени од средината во која живеат. Овој податок 

укажува дека е неопходно да се развиваат облици за јакнење на меѓучовечките односи 

и солидарноста во малите заедници, посебно во работните заедници во кои ќе се 

развива свеста и ќе се создаваат основи за социјализација на оваа структура во 

работните заедници. 
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Табела бр.53 Доколку на претходното прашање одговоривте со ДА, одговорете во која 

насока е сменет односот на институцијата кон Вас? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid позитивно сменет 96 14,4 23,8 23,8 

негативно сменет 307 46,0 76,2 100,0 

Total 403 60,4 100,0   

Missing System 264 39,6     

Total 667 100,0     

  
 

позитивно сменет негативно сменет

96

307

Графикон бр.12 Каков е ставот кон Вас?

 
 На ваквата перцепција треба да се додадат и одговорите во однос на ставот 

според кој учеството во конфликтот од 2001 година како припадник на безбедносните 

сили, е причина да трпат определени негативни последици во институцијата во која 

работеле. Одговорите на ваквиот став е даден во Табела бр.54. 
          
Табела бр.54 
 Дали сметате дека заради Вашето учество во конфликтот од 2001 година како 
припадник на безбедносните сили, трпите одредени негативни последици во 
институцијата во која работите? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid да 202 30,3 34,9 34,9 

не 147 22,0 25,4 60,3 

Не можам да оценам 230 34,5 39,7 100,0 

Total 579 86,8 100,0   

Missing System 88 13,2     

Total 667 100,0     
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Графикон бр.13 дали трпите негативни последици?

да

35%
Не можам да 

оценам

40%

не

25%

 
 
Од понудената дистрибуција може да се оцени дека повеќе од 1/3 од испитаниците 

сметаат дека токму зради учеството во конфликтот трпат последици, 25,4% дека не 

трпат последици и повеќе од една третина или 39,7% не можат да оценат. Ваквата 

дистрибуција упатува на ставот дека меѓу испитаниците зголемен е степенот на 

незадоволство и дека во перцепцијата за односот на средината во која работат,  

учеството во конфликтот,има негативно влијание. 
          
Табела бр.55 Дали сметате дека заради Вашето учество во конфликтот од 2001 година 

како припадник на безбедносните сили, треба да имате одредени бенефиции во 
институцијата во која работите? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid да 468 70,2 76,8 76,8 

не 57 8,5 9,4 86,2 

Не можам да оценам 84 12,6 13,8 100,0 

Total 609 91,3 100,0   

Missing System 58 8,7     

Total 667 100,0     

 

Посебно заслужува внимание заслужуваат одговорите за видовите очекувања што ги 

имаат испитаниците од средината во која работат. Во табела бр.56 се прикажани 

одговорите и нивната структура. 
 

Табела бр.56. Доколку одговоривте со ДА, одговорете за какви бенефиции (очекувања) 
мислите? 

 да не  да не  

    % %  

1.да имам поголемо разбирање од 
претпоставените 373 98 471 79,19 20,81 100,00 

2.да бидам попочитуван од колегите - 
да имам поголемо разбирање од 
колегите 312 133 445 70,11 29,89 100,00 

3.да имам поголеми финансиски 
примања 347 124 471 73,67 26,33 100,00 

4.да работам на повисоко 
систематизирано работно место 272 175 447 60,85 39,15 100,00 

5.да останам да работам на соодветно 
работно место 361 93 454 79,52 20,48 100,00 

6.да останам на работа 423 46 469 90,19 9,81 100,00 
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 Можеме да констатираме дека 90,19% од испитанците единствено нешто што 

очекуваат од средината во која работат е да останат на работа, 79,19% очекуваат 

поголемо разбирање од претпоставените, 79,52% од испитаниците очекуваат да 

останат да работат на соодветно работно место, 73,67% да имаа повисоки финансиски 

примања и само 60,85% очекуваат да работат на повиско систематизирано работно 

место. Од целината на одговорите на оваа батерија прашања може да се констатира 

дека и кај испитаниците преовладува несигурност во однос на задржувањето на 

сопствената положба и во односот на организацијата, а оттаму и на заедницата кон 

нив. Тоа секако е и индикатор за една состојба за односот на заедницата кон оваа 

категорија граѓани. Имено, тие се структура што во партиско-политичките пресметки 

во земјата се основа за преземање на определени честопати необјасниви (и нелогични) 

дејствија. Имено, во однесувањето на политичките елити по изборните резулати се 

манифестираат облици на нетрпеливост, покренување на судски постапки и 

распоредување на вработените на работни места што се несоодветни на стручни зада-

чи. Имено, во Република Македонија во изминатите години функционираат кадровс-

ките „депоа“. Имено, станува збор за практика на распоредување на работници од 

структурата на Министерството за внатрешни работи (особено работници што во еден 

режим се наоѓале на раководни и одговорни работни места), а во тие рамки и на при-

падниците на безбедносните сили, се распоредуваат на работни места што се спе-

цифични или далеку од стручните и други копетенции на вработените. 

 

  3. Интересен индикатор за односите во локалните заедници се и меѓуетнич-

ките односи и релации. Имено на прашањето: „Доколку сте во работен однос, (рабо-

тите) каков е етничкиот состав на вработените (колегите) во Вашата смена?“, од вкуп-

ниот број испитаници 573 одговориле на ова прашање, а 14,1% не одговориле. Имено, 

бидејќи станува збор за вработени може да се оцени дека еден значителен број од 

вработените 64,9% работи во етнички мешани средини 
        

Табела бр.57 Доколку сте во работен однос, (работите) каков е етничкиот состав на 
вработените (колегите) во Вашата смена? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid етнички чист 201 30,1 35,1 35,1 

етнички мешан 372 55,8 64,9 100,0 

Total 573 85,9 100,0   

Missing System 94 14,1     

Total 667 100,0     
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 Интересен индикатор е ставот на оние што работат во етнички мешани 

средини. Имено на прашањето: „доколку работите во етнички мешан состав на врабо-

тените во Вашата смена, дали тоа позитивно влијае на Вашата работа?“, одговорите се 

поделени во три групи.  
  
      

Табе бр.58 Доколку работите во етнички мешан состав на вработени, дали тоа позитивно 
влијае на Вашата работа? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid да 82 12,3 15,1 15,1 

не 216 32,4 39,9 55,0 

сеедно ми е 244 36,6 45,0 100,0 

Total 542 81,3 100,0   

Missing System 125 18,7     

Total 667 100,0     

 

Графикон бр.16 Доколку работите во етнички мешан состав 

нa вработени, дали тоа позитивно влијае Вашата работа?

да; 82

не; 216

сеедно ми е; 244

 
 Имено, за 15,1% оценила дека тоа е фактор што позитивно влијае на нивната 

работа, 39,9% сметаат дека таа не влијае и на 45,0% им е сеедно. Можеме да 

констатираме дека во перцепциите на припадниците на безбедносните сили, учесници 

во конфлоктот мал е бројот на оние што сметаат дека токму мешаната етничка средина 

е предност и позитивно влијае на односите и воопшто на резултатите што ги 

постигнуваат во работната заедница. 

 

 Во тесна врска со претходното прашање е нашиот инетерес за тоа „дали со 

Вашите колеги/познаници од албанската етничка заедница разговарате за случувањата 

во конфликтот од 2001 година?“, одговорите се движат во насока дека 62% разговараат 

или ретко разговараат за случувањата од конфликтот. 
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Табела бр.59 Дали со Вашите колеги/познаници од албанската етничка заедница разговарате 
за случувањата во конфликтот од 2001 година? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Да 130 19,5 22,6 22,6 

Ретко 226 33,9 39,4 62,0 

Не 218 32,7 38,0 100,0 

Total 574 86,1 100,0   

Missing System 93 13,9     

Total 667 100,0     

   Структурата на одговорите е дадена во Табелата бр.31. Имено, 22,6% од 

испитаниците потврдиле дека разговаараат за случувањата од конфликтот 2001 

година, а 39,4% одговориле дека ретко разговараат, а 38,0% не разговараат на теми од 

конфликтот.  

 Следното потпрашање се однесува на тоа каков е карактерот на разговорите, 

одговорот на тоа прашање е даден во Табелата бр.60 
    
Табела бр.60 Ако разговарате со Вашите колеги/ познаници од албанската етничка заедница 

за случувањата во конфликтот од 2001 година, како се одвиваат тие разговори? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid тешко – конфликтно 134 20,1 25,6 25,6 

цивилизирано 168 25,2 32,1 57,7 

неутрално 221 33,1 42,3 100,0 

Total 523 78,4 100,0   

Missing System 144 21,6     

Total 667 100,0     

 

Графикон бр.17 Како се одвиваат разговорите со етничките албанци?

цивилизирано
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 Од одговорите на испитаниците можеме да констатираме дека во 

комуникациите меѓу припадниците на безбедносните сили и припадниците на 

албанската етничка заедница тешко и конфликтно се одвиваат во 25,6%, во 32,1% 

случаи се одвиваат цивилизирано и и во најголемиот број случаи 42,3% се одвиваат 

неутрално. Ваквата структура на одговорите укажува дека еден значителен дел од 

испитаниците има контакти и разговара со припадниците од албанската етничка 

заедница во Република Македонија и дека повеќе од 2/3 меѓу себе разговараат 

цивилизирано и неутрално, што во основа значи дека постои определен степен на 

почитување и толеранција во контактите меѓу нив.  

 4. Посебен интерес можат да предизвикаат и проценките за тоа какви се 

перцепциите на испитаниците за актуелните состојби во Република Македонија, 

посебно за тоа каква е нивната перцеција и очекување во врска со сложеноста на 
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ситуацијата и можностите да се повтори сличен конфликт сличен на оној од 2001 

година. Одговорите овој вид прашање е даден во Табелата бр. 61 
         

 Табела бр.61 Дали постои опасност во Република Македонија да се повтори конфликт 
сличен како во 2001 година? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Да 309 46,3 50,5 50,5 

Не 40 6,0 6,5 57,0 

Не сум сигурен 181 27,1 29,6 86,6 

незнам 82 12,3 13,4 100,0 

Total 612 91,8 100,0   

Missing System 55 8,2     

Total 667 100,0     

  
 Одговорите се движат во следните релации. Имено, 50,5% има претстава дека 

можно е да се повтори конфликт сличен на оној од 2001 година, 6,5% смета дека не е 

можен, 29,6% не се сигурни, а 13,4% незнаат. Оваа структура на одговори укажува 

дека едно значително множество од испитаниците е скептичен за степенот на изграде-

носта на односите во земјата и стравува од повторување на сличен конфликт.  

 Во таа смисла ги замоливме испитаниците да одговорат на следното 

прашање:„ дали доколку има потреба повторно би застанале во одбрана на Република 

Македонија?“. Одговорите на тоа прашање се дадени во табелата бр.62 
         

Табела бр.62 Дали доколку има потреба повторно би застанале во одбрана на 
Република Македонија? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Да 290 43,5 46,9 46,9 

Не 135 20,2 21,8 68,8 

Не сум сигурен 145 21,7 23,5 92,2 

Незнам 48 7,2 7,8 100,0 

Total 618 92,7 100,0   

Missing System 49 7,3     

Total 667 100,0     
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 Ако ја погледнеме структурата на одговорите можеме дека едно значително 

множество од испитаниците 46,9% одговорило потврдно, 21,8% изричито одговорило 

со не, односно има јасен став дека не би застанал во одбраната на земјата, а 23,5% не се 

сигурни, а 7,8% незнаат.  
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Од податоците може да се констатира дека бројни се испитаниците, кај кои 

преовладува патриотските чувства и дека се подготвени да застанат да ја бранат 

земјата. 

5. За непреченото комуницирање на поеднициите во заедницата од особено 

значење е развивањето на интерперсоналните односи. Во концепирањето на темите за 

разговор со припадниците на безбедносните сили, учесници во конфликтот од 2001 

година предмет на интерес беше и нивната перцепција за начинот на остварување на 

истата. Имено, посебен интерс беше пројавен за тоа дали, испитаникот самиот 

забележал или утврдил промени во сопственото однесување, посебно во односите со 

блиските луѓе, семејството и домот.  

 
Табела бр.63 Дали во Вашите односи со блиските луѓе, кај себе забележувате промени по 

учеството во конфиктот од 2001? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid да 380 57,0 66,5 66,5 

не 191 28,6 33,5 100,0 

Total 571 85,6 100,0   

Missing System 96 14,4     

Total 667 100,0     

 
На така поставеното прашање 66,5% од испитаниците одговориле потврдно, 

што несомнено е висок степен од структурата на испитаниците. Можеме да констати-

раме дека 2/3 од испитаниците тврдат дека имаат промени во односите со блиските. 

Но, не само тоа, туку и каква е насоката на промените е прашање што заслужува одго-

вор. На дополнителното прашање, кој од понудените облици на промени е забележан 

одговорите се движат во следнта насока (Види Табела бр.64): 

 
Табела бр.64 Доколку постојат промени, во што се состојат промените. Дали почесто од 
порано: 

 Никогаш Ретко Често 
Многу 
често Секогаш  вкупно 

влегувам во вербални конфликти 147 228 147 56 27 605 

агресивно се однесувам 158 229 144 55 31 617 

ги навредувам, понижувам и 
омаловажувам другите 

288 205 75 23 21 
612 

физички се пресметувам 346 194 36 10 21 607 

избегнувам блискост 181 214 116 38 44 593 

се повлекувам во себе 156 214 133 61 46 610 

чувствувам дека не ме разбираат 109 180 161 97 66 613 

Структура % 

влегувам во вербални конфликти 24,30 37,69 24,30 9,26 4,46 100,00 

агресивно се однесувам 25,61 37,12 23,34 8,91 5,02 100,00 

ги навредувам, понижувам и 
омаловажувам другите 47,06 33,50 12,25 3,76 3,43 100,00 

физички се пресметувам 57,00 31,96 5,93 1,65 3,46 100,00 

избегнувам блискост 30,52 36,09 19,56 6,41 7,42 100,00 

се повлекувам во себе 25,57 35,08 21,80 10,00 7,54 100,00 

чувствувам дека не ме разбираат 17,78 29,36 26,26 15,82 10,77 100,00 
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Имено од одговорите можеме да утврдиме дека 52,85%, често, многу често или 

секогаш имаат чувство дека не ги разбираат, 39,34% се повлекуваат во себе, 38,02% 

влегуваат во вербални конфликти, 37,28% агресивно се однесуваат, 33,34% избегнува-

ат блискост, 19,44% ги навредуваат, понижуваат и омаловажуваат другите и 11,04% 

физички се пресметуваат. Ваквите промени несомнено имаат влијание на вкупните од-

носи и на односите во семејството и заедницата во целина, што несомнено ја отвара 

потребата од дефинирање стратегија и развивање на облици за социјално прифаќање во 

заедницата и подобрувањето на комуникацијата и комуникациските техники, односно 

развивање на програми за совладување на стресот и стресните доживувања од кон-

фликтот. 

Во истражувањето се интересиравме каква е перцепцијата на испитаниците во 

односите во семејството и какви односи преовладуваат во целина. На прашањето како 

го оценуваат семејството испитаниците одговориле на следниот начин: своето 

семејство за хармонично го оценуваат 61,76% од испитаниците, 58,91% сметаат дека 

нивното семејство може да се оцени како среќно и само неполна 1/3 одговориле 

потврдно дека во нивното семејство владее несогласување (види Табела бр.65). 

 

Табела бр. 65 Семјството го оценуваат како: 

 да не  да  не  

 f f % %  

среќно 324 226 58,91 41,09 100,00 

хармонично 336 208 61,76 38,24 100,00 

владее несогласување 152 367 29,29 70,71 100,00 

 
Покрај општата оценка за семјството од испитаниците со потврдување, односно 

одрекување да се изјаснат дали некоја од понудените слабости може да се забележи во 

нивното семејство. Одговорите се соопштени во следната дистрибуција: 

Табела бр.66 Оценуваат дека во семјството има: 

 да не да не  

 f f % %  

алкохолизам 63 490 11,39 88,61 100,00 

наркоманија 17 538 3,06 96,94 100,00 

проблеми со децата 56 495 10,16 89,84 100,00 

брачно несогласување 122 431 22,06 77,94 100,00 

здравствени проблеми 256 323 44,21 55,79 100,00 

изразени финансиски проблеми 393 212 64,96 35,04 100,00 

душевна болест 115 498 18,76 81,24 100,00 

обид за самоубиство 31 558 5,26 94,74 100,00 

самоубиство 17 570 2,90 97,10 100,00 

затворски казни 34 555 5,77 94,23 100,00 
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Од понудените одговри може да се констатира дека 64,96% од испитаниците 

одговориле дека во нивните семејства има изразени финансиски проблеми, што со 

оглед на сложената економска состојба на земјата не е за изненадување. Потоа следат 

оценките на испитаниците дека се присутни здравствените проблеми (44,21% од 

испитаниците одговориле потврдно), потоа 22,06% се семејства со брачно 

несогласување, 18,76% со појави на душевни растројства 11,39% со појава на 

алкохолизам, 10,16% проблеми со децата и во незначителна мерка појави на затворски 

казни (5,77%), обиди за убиство (5,26%), наркоманија (3,06%) и самоубиства (2,90%). 

На прашањето какви се односите со семејството, поточно на кој начин ги 

разрешувате проблемите, 74,21% од испитаниците одговориле дека има кавги и 

расправии во нивните семејства, 67,59% од испитаниците тврдат дека го прекинуваат 

разговорот, 38,74% заминуваат од дома и 18,10% физички се пресметуваат. Ваквата 

дистрибуција покажува дека во вкупното поведение на испитаниците постојат 

ситуации што влијаат и на начинот на восприемањето и решавањето на отворените 

прашања.  

 

1 10 100

да

не

Графикон бр.21 Во семејството има:

заминување од дома 38,74 61,26

прекин на разгооврт 67,59 32,41

физички пресметки 18,1 81,9

кавги расправии 74,21 25,79

да не

 
И на прашањето, како ги надминувате недоразбирањата можеме да констатираме дека 

доминираат оние што тврдат дека тоа го чинат со разговор во 78,48% од одговорите 

на испитаниците, потоа оние што се поискрени и одговараат дека другите се тие што 

најчесто попуштаат во 50,99% од анкетираните, 49,82% ја прекинуваат 
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комуникацијата, 43,42% тврдат дека тие најчесто попуштаат, а 31,94% одговараат 

дека „заминуваат од дома“. 
       

Табела бр. 67 Како ги надминувате недоразбирањата: 

 да не да не  

 f f % %  

разговор 429 147 74,48 25,52 100,00 

прекин на комуникација 279 281 49,82 50,18 100,00 

заминување од дома 176 375 31,94 68,06 100,00 

јас најчесто попуштам 244 318 43,42 56,58 100,00 

другите најчесто попуштаат 283 272 50,99 49,01 100,00 

  

Графикон бр.22 Како ги надминувате 

недоразбирањата (да):
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 За вкупната атмосфера и односите што се воспоставуваат во семејството 

особено се значајни односите меѓу сопружниците (односно меѓу партнерката и 

девојката). Токму заради тоа се интересиравме какво и во која мерка постојат релации 

на согласување и взаемно почитување. Понудента дистрибуција во Табела бр.68 

Укажува дека 47,6% од испитаниците главно добро и одлично ги оценуваат 

партнерските (брачните) односи.  

 
Табела бр.68 Како се согласувате со сопругата (девојката, односно партнерката)? (означете еден 

одговор) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid Одлично 131 19,6 20,7 20,7 

главно добро 171 25,6 27,0 47,6 

понекогаш не се согласуваме 252 37,8 39,7 87,4 

главно не се согласуваме 57 8,5 9,0 96,4 

Воопшто не се согласуваме 23 3,4 3,6 100,0 

Total 634 95,1 100,0   

Missing System 33 4,9     

Total 667 100,0     

  



 74 

Графикон бр.18 Како се согласувате 

со сопругата (партнерката)?

понекогаш не се 

согласуваме

39%

Воопшто не се 

согласуваме

4%
главно не се 

согласуваме

9%

главно добро

27%

Одлично

21%

 
 
 Но, не е за занемарување и одговорите на оние што главно или воопшто не 

се согласуваат, односно имаат определени брачни или партнерски недоразбирања. 

Имено 48,7% од испитаниците потврдиле дека во брачните и партнерските односи се 

јавуваат несогласувања.  

 Во таа насока значајно е да се согледаат и какви се односите во поширокото 

семејство и семејните односи во целина. Затоа во истражувањето поставивме една 

батерија прашања за односите на испитаните со семејствата (фамилиите). И на 

прашањето ако се појавуваат несогласувања, тогаш со кого од семејството најчесто не 

се согласувавте, добивме одговори што на еден или друг начин се индикатор за 

окружувањето и атмосферата во која живеат и работат испитаниците, односно 

припадниците на безбедноните сили учесници во конфликтот од 2001 година. 

Понудента дистрибуција во Табела бр.69 укажува дека испитаниците најчесто не се 

согласуваат со родителите (мајката и таткото). 

   

Табела бр. 69 Со кого од семејството најчесто не се согласувате? 

   Структура во % 

 да не да Не  

 f f % %  

Мајка 181 368 32,97 67,03 100,00 

Татко 173 361 32,40 67,60 100,00 

Брат 130 386 25,19 74,81 100,00 

Сетра 93 409 18,53 81,47 100,00 

со такото на сопругата 107 409 20,74 79,26 100,00 

со мајката на сопругата 134 380 26,07 73,93 100,00 

со сестрата на сопругата 95,0 401,0 19,15 80,85 100,00 

со братот на сопругата 100 403 19,88 80,12 100,00 

 

 Втората група на недоразбирања во семејните односи се со мајката на 

сопругата (26,07% од испитаниците одговориле потврдно), потоа недоразбирањата со 

братот (25,19%), па следуваат со таткото на сопругата (20,74%), братот на сопругата 

(19,88%), сестрата на сопругата (19,15%) и најмалку недоразбирања, односно 18,53% 

од испитаниците имаат со сестрата. Оттаму можеме да заклучиме дека во семејните и 

партнерските односи владеат особено комплексни односи, при што тие најчесто се 

поврзани со економските, станбените и финансиските ситуации, но и во вкупните 

релации. 
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Правнатата положба на припадниците на 
безбедносните сили учесници во конфликтот 2001 

година 
Во периодот на транзицијата македонското општетво беше изложено на многу 

турбуленции
*
. Во секоја етапа се јавуваа различни предизвици со кои се соочуваше 

државата но, и граѓаните. Најпрво тоа беа економските промени, воведувањето на 

пазарната економија. Потоа во центарот на вниманието се најдоа проблемите од 

окружувањето кои се рефлектираа и на македонската општествена ситуација. Војната 

на просторите на бивша Југославија ги потисна економските проблеми во втор план. 

Република Македонија во целиот тој период како главна перспектива го истакнуваше 

мирот и стабилноста на државата/земјата. Политичката нестабилност во 

опкружувањето, воените конфликти, воената интервенција во СР Југославија влијаеа 

на тоа мирот да биде главниот столб на македонското општество или како што уште се 

нарекуваше - оаза на мирот, се до вооружениот конфликт во 2001 година.  

По конфликтот од 2001 година во Република Македонија се наметна потреба од 

правно дефинирање на статусот на непосредните учесници во конфликтот. Донесена е 

правна рамка
7
 со која се уредени правата на лицата кои биле припадници на 

безбедносните сили и на членовите на нивните семејства. Под учество во одбрана на 

независноста, територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија и 

во спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот 

на Република Македонија, се подразбира организирано дејствување на припадниците 

на безбедносните сили во вооружени дејствија против вооружените екстремистички и 

паравоени групации. При тоа под припадници на безбедносни сили се подразбираат 

војник на отслужување на воениот рок, професионален војник, воен старешина и 

цивилно лице на служба во постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, 

униформирано лице во Министерството за внатрешни работи, како и лице со посебни 

должности и овластувања вработено во Министерството за одбрана и во 

Министерството за внатрешни работи и воен обврзник во резервниот состав на 

Армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи, кои 

организирано учествувале во одбрана на независноста, територијалниот интегритет и 

суверенитет на Република Македонија и во спречување на насилно уривање на 

демократските институции утврдени со Уставот на Република Македонија, сметано од 

1 јануари 2000 година. Воен инвалид е лице кое вршејќи воена должност во војна (воен 

инвалид од војните) или во мир (мирновременски воен инвалид) здобило рана, повреда 

или болест при што настапило оштетување на неговиот организам. Воен инвалид од 

војните е државјанин на РМ кој вршејќи воена должност или други должности за воени 

цели или за целите на државната безбедност во војна здобил рана, повреда или болест, 

па поради тоа настапило оштетување на неговиот организам најмалку 20 %. Припадник 

на безбедносните сили кој здобил рана, повреда или болест, при одбрана на 

суверенитетот на Република Македонија, при што настапило оштетување на неговиот 

организам најмалку за 20%, ќе се смета како воен инвалид од војните во смисла на 

                                                 
*
 текст на проф. д-р Снежана Никодиновска – Стефановска, доц. д-р Искра Аќимовска – Малетиќ и асс. 

м-р Марија Миленковска 
7
 Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и на членовите на нивните семејства 

(Службен весник на РМ бр. 02/02, 17/03, 30/2004, 66/07), Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на 

нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (Службен весник бр. 13/96), Закон за 

домување.  
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Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на 

членовите на семејствата на паднатите борци (во натамошниот текст: воен инвалид).  

Припадник на безбедносните сили кој загинал во вооружени дејствија против 

вооружените екстремистички и паравоени групации се смета за загинат припадник на 

безбедносните сили. Припадник на безбедносните сили кај кој настапила смрт како 

директна последица од рана или повреда здобиена во вооружени дејствија против 

вооружените екстремистички и паравоени групации се смета за починат припадник на 

безбедносните сили. 

Статусот и времето поминато како припадник на безбедносните сили се 

докажува со уверение издадено од Министерството за внатрешни работи односно 

Министерството за одбрана. 

На воените инвалиди и членовите на нивните семејства покрај посебните права 

утврдени со Законот им припаѓаат и правата пропишани со Законот за правата на 

воените инвалиди. Законот предвидува кои лица не можат да стекнат права
8
, како на 

пример ако се води кривична постапка против нив или се правосилно осудени, ако 

сами се повредиле заради избегнување на воена обврска и др. 

Законските одредби ги предвидуваат следните посебни права на припадниците 

на безбедносните сили и на членовите на нивните семејства: ослободување од учество 

со лични средства при користење на здравствени услуги, вработување, стан под закуп – 

станбено згрижување, еднократен паричен надоместок, права од областа на 

образованието и семејна пензија. 

Правото ослободување од учество со лични средства при користење на здравст-

вени услуги е предвидено за припадник на безбедносните сили кој здобил повреда или 

рана, што е непосредна последица од учество во одбраната на суверенитетот на 

Република Македонија. Истото опфаќа здравствени услуги во примарна, специјалис-

тичко-консултативна и болничка здравствена заштита ако оштетувањетона здравјето 

му е 50% и повеќе доживотно е ослобоен од учество со лични средства при користење 

здравствени услуги во примарна, специјалистичко-консултативна и болничка 

здравствена заштита, како и надомест на патни трошоци ако е упатен надвор од 

местото на живеење. 

Средствата за остварување на ова право ги исплаќа Министерството за 

внатрешни работи или Министерството за одбрана на здравствената установа која ги 

извршила здравствените услуги по добиена пресметка. На ист начин се врши исплатата 

и на патните трошоци за превоз со средствата во јавниот сообраќај. 

Согласно Законот за воените инвалиди на лицата им припаѓаат следните права: 

инвалидски додаток, право на додаток за нега и помош од страна на друго лице, право 

на ортопедски додаток, право на бањско и климатско лекување, право на патничко 

моторно возило, право на додаток на деца (посебни прописи за додаток на деца), право 

на професионална рехабилитација и право на недостаток, здравствена заштита и 

исплата на паричните примања.  

Законот предвидува дека невработен припадник на безбедносните сили има 

предност при вработување под еднакви услови во државни органи, јавни претпријатија 

и јавни установи. При тоа ова право може да се оствари само еднаш во рок од две 

години по влегување во сила на Законот. 

Правото на стан под закуп, односно на станбено згрижување е предвидено за 

воени инвалиди од I до VII група (100% до 50%) воен инвалидитет и членовите на 

семејството кои живееле во заедничко домаќинство со загинат или починат припадник 

                                                 
8
 Закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства, 

чл. 6 
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на безбедносните сили кои на територија на Република Македонија немаат сопствен 

стан или куќа, ниту користат под закуп стан во сопственост на Република Македонија. 

Ова право опфаќа приоритет при добивање стан под закуп од становите во сопственост 

на Република Македонија наменети за социјално загрозени лица (начинот и постапката 

се уредени со Законот за домување), можност да го откупат станот даден под закуп под 

поповолни услови.  

Правата од областа на образованието е предвидено за децата на загинат или 

починат припадник на безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII степен 

воен инвалидитет и припадник на безбедносните сили. Овие права опфаќаат предност 

при запишување во државни средни училишта, под услов да исполнат минимум бодови 

утврдени со Конкурсот за упис, предност при запишување во високо образовни 

установи без плаќање на партиципација, под услов да исполнат минимум бодови 

утврдени со Конкурсот за упис, право на стипендија за редовно школување во државни 

средни училишта, право на стипендија за редовно студитрање на високо образовни 

установи, предност при сместување во ученички, односно студентски домови, право на 

бесплатни задолжителни учебници за потребите на редовно школување во основните и 

државните средни училишта и партиципација во предучилишни установи.  

Исто така согласно законската регулатива воените инвалиди и корисниците на 

семејна инвалиднина можат да се стекнат со право на инвалидски додаток
9
. Законот 

предвидува и право на користење на додаток за нега и помош од страна на друго 

лице
10

, потота право на ортопедски додаток
11

, бањско и климатско лекување
12

, право 

на патничко моторно возило
13

, додаток на деца
14

, право на професионална рехаби-

литација, здравствена заштита, помош во случај на смрт и бесплатен и повластен 

превоз
15

,  

По вооружениот конфликт од 2001 година во Република Македонија, 

расправите во научната и стручна јавност најчесто се сведуваа на барање одговор 

односно дефинирање на тоа што се случи. Но во таа расправа не беа вклучени 

непосредните учесници во конфликтот. Скоро 8 години по конфликтот сеуште не 

постои истражување кое се занимава со психолошките, социјалните, економските и 

правните последици од конфликтот врз неговите непосредни учесници. 

 Истражувањето има за ел да даде одговор на прашањето дали непосредните 

учесници во конфликтот се задоволни со правното дефинирање на нивниот статус 

односно со правната рамка со која се уредуваат нивните права и правата на членовите 

на нивните семејства. 

Со таа цел во истражувањето беше вклучен сет на прашања кои требаше да го 

покажат мислењето на припадниците на безбедносните сили за законската регулатива 

која ги уредува нивните посебни права и односот на државните органи спрема нив. 

                                                 
9
Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на 

паднатите борци, чл. 35 -41 
10

 Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на 

паднатите борци, чл. 42 
11

 Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на 

паднатите борци, чл. 4546 
12

 Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на 

паднатите борци, чл. 47 
13

 Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на 

паднатите борц 

и, чл. 48 
14

 Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на 

паднатите борци, чл. 49, 50, 51 
15

 Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на 

паднатите борци, чл. 52, 53, 54, 55, 57 
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Резултатите од спроведената анкета насловена како Ставови на бранителите 

по определени прашања од животот во постконфликтниот период ни даваат 

можност да добиеме сознанија за имплементацијата на постоечката законска 

регулатива како и потребата од нејзина евентуална измена во правец на унапредување 

на правниот статус на припадниците на безбедносните сили-учесници во конфликтот 

2001 година. Се разбира дека анкети од ваков вид не даваат доволно можности за 

поширока елаборација на проблемите, но сепак дават можност за една општа 

дијагностика. 

 

Во поглед на прашањето дали државата и државните институции имаат 

разбирање за Вашите проблеми и потреби како бранител кој учествувал во одбраната 

на РМ, исклучително голем процент од испитаниците дури 92,5 % од испитаниците 

одговориле дека не се задоволни од односот на државата и државните институции кои 

не покажуваат разбирање за нивните проблеми и потреби. Само 7,5 % од испитаниците 

сметаат дека државата одговорила на нивните проблеми и потреби кои се јавиле како 

резултат од учеството во конфликтот во 2001 година. Општ заклучок од ваквата 

дистрибуција на одговорите е дека државата треба да го преиспита својот став и однос 

кон бранителите и да ги разгледа можностите за унапредување на пропишаните права. 

 На предходното општо поставено прашање се надоврзува прашањето кое треба 

да ни даде поконкретен одговор во правец на тоа која конкретна државна институција 

нема разбирање за нивните проблеми и потреби при што беа наведени следниве 

институции: МВР, АРМ, Министерство за труд и социјална политика, МОН, 

Министерство за здраство, Друго. 

Најголем процент од испитаниците (92,5%) кои на прашањето дали државата и 

државните институции имаат разбирање за нивните проблеми и потреби како 

бранители одговорија негативно го посочија МВР како институција од која се најмалку 

задоволни. Имено дури 47,0% од незадоволните испитаници го навеле МВР како 

институција која нема разбирање за нивните потреби и проблеми. Ова се чини 

разбирливо со оглед на фактот што најголем број на бранителите во конфликтот во 

2001 година учествувале како припадници на МВР дури 55 % (пр. IX.16) па сосема 

логично очекувале Министерството да ги задоволи нивните потреби и да ги реши 

нивните проблеми. Истиот заклучок би можел да се изведе и за односот на Министер-

ството за одбрана. Од Министерството за одбрана во конфликтот учествувале 38,9% од 

испитаниците, а од третманот на Министерството не се задоволни 27,6% од 

испитаниците. Понатаму од резултатите во истражувањето произлегува дека од 

Министерството за труд и социјална политика не се задоволни 22,3 % од испи-

таниците. Овој процент на испитаници смета дека Министерството за труд и социјална 

политика не ги исполнува обврските во однос на правата кои ги уживаат бранителите 

како што се правото на инвалиднина, инвалидски додаток, додаток за нега и помош, 

ортопедски додаток - права кои им припаѓаат согласно Законот за правата на воените 

инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејставта на 

паднатите борци. Министерството за здравство со 19,4% незадоволни испитаници е на 

четвртото место како институција која, според резултатите од истражувањето, нема 

разбирање за потребите и проблемите на припадниците на безбедносните сили при 

користењето на здрствените услуги, односно ослободување од учеството со лични 

средства при користење на здраствени услуги. Меѓутоа тука се поставува прашањето 

дали ваквата дистрибуција на одговори е резултат само од однесувањето на 

Министерството за здравство или и на други министерства. Имено согласно Законот 

Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана се должни да и ги 
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надометат/исплатат средствата за користење на здравствените услуги на здраствената 

установа кој ги извршила истите. Доколку наведените министерства не ги исполнуваат 

своите обврски спрема здраствените установи со тоа се придонесува и здравствените 

установи да не ги почитуваат обврските кои ги имаат спрема припадниците на 

безбедносните сили.  

Во поглед на институциите кои не покажале разбирање за проблемите и 

потребите на бранителите, иако постои законска обврска за тоа, од резултатите на 

истражувањето произлегува дека Министерството за образование и наука е 

институција која во најголем процент одговорила на нивните потреби. Имено само, 

13,7% од испитаниците сметаат дека Министерството за образование и наука нема 

разбирање за нивните потреби односно дека не ги исполнува обврските кои 

произлегуват од Законот во однос на остварување на правата од областа на 

образованието. Ваквата дистрибуција на одговори кореспондира со дистрибуцијата на 

одговорите во однос на прашањето кое право го оствариле испитаниците, каде 62,6% 

одговориле дека биле ослободени од партиципација за студирање на високообразовна 

установа што е исклучително висок процент имајќи го во предвид бројот на бранители 

со средно образование - 66,7% значи оние кои можеле да го искористат ова прво.  

Како други институции/органи кои немаат разбирање за нивните проблеми и 

потреби најголем процент од испитаниците ги наведуваат Владата и Праламентот, а 

помал процент ги спомнуваат Судовите, Министерството за финансии, Министерст-

вото за правда, Министерството за транспорт и врски и Катастарот. 

Емпириското истражување покажа дека незадоволството од третманот на 

државата кон нив се рефлектира и врз нивната подготвеност повторно да застанат во 

одбраната на Република Македонија. Имено само 46,9 % од испитаниците одговориле 

потврдно, односно дека се подготвени да застанат повторно во одбрана на државата, 

21,8 % од нив одговориле негативно, 23,5 % одговориле дека не се сигурни, а 7,8 % 

одговориле со не знам. Причината зошто не би учествувале во одбраната на државата 

најголем дел од испитаниците од 28,9 % ја лоцираат во разочараноста од односот на 

државата кон бранителите, 28, % во незадоволството од односот на државата кон нив и 

11,8 % во фактот што се лути ( бесни ) на ( раководството на ) државата. Меѓутоа, и 

покрај високиот процент на испитанцици кои одговориле дека се незадоволни од 

односот на државата кон нив релативно висок процент, односно 65, 2 % од 

испитаниците одговориле дека не би прифатиле пасош на некоја од соседните држави. 

Од оние испитаници кои одговориле потврдно дека би прифатиле пасош на некоја од 

соседните држави најголем дел од нив, 41,5 % се изјасниле дека би прифатиле пасош 

на Република Бугарија. Незадоволството од државните институции наметнува потреба 

од поорганизиран и посериозен пристап на надлежните државни органи и институции 

кон потребите на припадниците на безбедносите сили на Република Македонија 

учесници во конфликтот во 2001 година.  

 

Во поглед на прашањето дали досега сте оствариле некакво право како 

припадник на безбносните сили дури 82,3 % од испитаниците одговориле дека не 

оствариле никакво прво по основ на учеството во одбраната на РМ во конфликтот од 

2001 година односно статусот припадник на безбедносните сили. Само 17,7% 

оствариле некои од правата кои им се загарантирани со закон. Вака поставеното 

прашање не ни дава можност за изведување општ заклучок, но ако го вкрстиме со 

прашањето каде се бара да се наведат причините поради кои не ги искористиле своите 

права можеме да заклучиме дека на најголем процент од испитаниците (35,8) не им 

следуваат никакви права, на помал процент (28% ) барањето за користење на 

посебните права им било одбиено од страна на државните установи, а не е мал и 
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процентот 20,3% од испитаниците кои не се запознаени со законската регулатива која 

им гарантира посебни права. Не е за занемарување и бројот на испитници на кои не им 

биле потребни правата кои ги нуди законската регулатива (10,1%). 

Од испитаниците кои одговориле дека досега оствариле некакво прво (17,7%) на 

следното прашање кое наведува две посебни права како што се предност при 

вработување во буџетска установа и ослободување од партиципација за студирање на 

факултет најголем процент од испитаниците го оствариле второто наведено право. 

Имено, дури 62,6 % од испитаниците оствариле права од областа на образованието, 

односно ослободување од партиципација за студирање на факултет. Ако го споредиме 

овој процент со процентот на припадниците на безбедносните сили по образовна 

структура ќе видиме дека најголем број од бранителите кои имале средно образование 

( 66,7%) го искористиле ова право загарантирано со Законот. Процентот на испитаници 

кои оствариле права во областа на образованието дури 62,6%, кореспондира со 

релативно малиот процент на испитници кои не се задоволни од односот на 

Министерството за образование и наука во однос на нивните потреби и проблеми кој 

изнесува 13,7%. Што се однесува до правото на предност при вработување во буџетска 

установа, истото го оствариле 34,4 % од испитаниците. 

Како причини поради кои не користеле права по основ на учество во одбраната 

на РМ во 2001 година испитаниците ги дистрибуирале одговорите на слениов начин-

35,8% од испитаниците одговориле дека не им следуваат никакви права што наведува 

на заклучок дека не спаѓаат во ниедна категорија бранители предвидени во Законот за 

кои се предвидени посебни права. Доста е голем процентот на бранители на кои им е 

одбиено барањето за користење на одредено право согласно Законот од страна на 

државните институции 28%. Се наметнува прашањето кои се причините за релативно 

високиот процент одбиени барања имајќи го во предвид малиот процент од само 2,9 % 

испитаници на кои им било одбиено барањето за користење на одредено право поради 

не поседување соодветна документација. Одговорот на 20,3 % од испитаниците дека не 

се запознати дали им следуваат некакви права укажува на недоволното познавање на 

законската регулатива која ги уредува нивните права па се наметнува заклучокот дека е 

потребно подигање на свесноста и запознавање со Законот кој ги уредува посебните 

правата на баранителите и друга законска регулатива која ги уредува правата на оваа 

категорија на граѓани. На 10,1% од испитаниците не им било потребно било кое 

посебно право кое го нуди Законот, меѓутоа од резултатите во истражувањето не 

можеме да извлечеме заклучок кои се причините за тоа. Идентичен е бројот на 

испитаници од 2,9% кои или не поседувале соодветна документација или не биле 

заинтересирани за остварувањето на некое од загарантираните права. 

 

Од резултатите во истражувањето произлегува дека 8,3% од бранителите кои 

учествуваа во анкетата, биле ранети, додека 17,3 % повредени во конфликтот 2001 

година. Од вака општо поставено прашање не може да се добие сознание дали 

ранувањето и повредата се резултат на директно учество во вооружените дејствија во 

2001 година или се добиени на друг начин (невнимание и сл.). 

 

Од резултатите во истражувањето произлезе дека голем број испитаници кои 

биле ранети или повредени дури 79,2 % немаат решение за воен инвалид додека само 

20,8 % имаат такво решение. Се наметнува прашањето зошто толкав процент од 

ранетите и повредените учесници (79,2%) на безбедносните сили немаат решение за 

воен инвалид. Од добиените резултати не може да се извлече заклучок дали 

испитаниците кои навеле дека биле ранети или повредени превзеле активност за 

добивање на статус воен инвалид како и за фактичката состојба на испитаниците која е 
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услов за стекнување на таков статус. Но, исто така, би можело да се извлече заклучок 

дека вака високиот процент би можел да биде резултат и на непознавањето на 

законските решенија (20,3%). 

 

Голем процент од испитаниците дури 83,9 сметаат дека постоечката законска 

регултива не ги опфаќа сите барања, потреби и проблеми на припадниците на 

безбедносните сили, а само 16,1 % сметаат дека таа е задоволителна. Ваквата 

дистрибуција на одговорите нужно ја наметнува потребата од преиспитување на 

постоечката законска регулатива која ги уредува посебните права на бранителите. 

Компаративната анализа со хрватското законодавство во оваа област која е направена 

во рамки на истржувањето би можела да послужи како пример за унапредување на 

законските решенија во Република Македонија.  

  

Што се однесува до правата на припадниците на безбедносните сили кои се 

предвидени во постоечката законска регулатива најголем процент од испитаниците ги 

користеле правата кои се пропишани за користење на здраствени услуги 14,4%, како и 

во областа на образованието 13,1%. Оттука веројатно произлегува и мислењето на 

испитаниците за третманот на државните институции за нивните проблеми и потреби 

каде поголем број испитаници на прашањето од кои институции не се задоволни, 

Министерството за здравство и МОН ги рангираат на последните две места-четвртото 

и петото, што значи дека од наведените пет министерства најзадоволни се од 

споменетите. 

 

Останатите права кои им припаѓаат согласно законската регулатива како што е 

инвалидскиот додаток го остваруваат 9,4% од ипитаниците, еднократен паричен 

надоместок остваруваат 5,1%, вработување 5 %, станбено згрижување 4,2%, додаток за 

деца 4,1%, бесплатен повластен превоз 3,9%, патничко моторно возило 2,7%, 

професионална рехабилитација 2,5% (да се спореди со % на професионално заболени). 

 

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА  

 

 Незадоволството на припадниците на безбедносните сили како од постојната 

правна регулатива така и од третманот на државните институции кон нив ( 89,3 % 

испитаниците сметаат дека постоечката законска регултива не ги опфаќа сите барања, 

потреби и проблеми на припадниците на безбедносните сили, а дури 92,5 % од нив 

сметаат дека државата и државните институции немаат разбирање за нивните 

проблеми и потреби како бранители кои учествувале во одбраната на РМ ) постави 

предизвик пред истражувачкиот тим покрај лоцирањето на причините за 

незадоволството да понуди и решенија за надминување на истото. Во тој правец во 

рамки на истражувањето се изврши компаративна анализа на македонското 

законодавство 
16

 во делот на правата на бранителите со хрватското законодавство
17

. 

Искуството на Република Хрватска се зема за анализа пред се поради сличните 

општетствено – економски и политички околности, регионалната и историска 

поврзаност, присуството на етничкиот елемент во конфликтите во двете држави, како и 

                                                 
16

 Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на 

членовите на нивните семејства сл весник н РМ (Службен весник на РМ бр. 02/02, 17/03, 30/2004, 66/07), и 

Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на 

семејствата на паднатите борци ((Службен весник на РМ бр. 13/96) . 
17

 Закон за правата на хрватските бранители од Татковинската војна и членовите на нивните семејства ( 

Народне новине 174/04 ). 
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фактот што одредени здруженија на припадниците на вооружените сили учесници во 

конфликтот од 2001 година во своите јавни настапи го истакнуваат хрватскиот модел 

како подобро решение од македонскиот. Така, во истражувањето преку компаративна-

та аназлиза се идентификуваа клучните разлики меѓу Законот за посебните права на 

припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нив-

ните семејства ( во натамошниот текст македонскиот закон ) и Закон за правата на 

хрватските бранители од Татковинската војна и членовите на нивните семејства ( 

понатаму хрватскиот закон) и се сугерираат одредени решенија за унапредувањето на 

македонската законска рамка.  

 Во Република Хрватска државата многу посистематски пристапува кон правата 

и проблемите на учесниците во вооружените конфликти кои се случија на нејзина 

териоторија во почетокот на деведесетитте години од минатиот век ( Татковинската 

војна ). За тоа говори и фактот дека Република Хрватска има посебно Министерство за 

семејство, бранители и меѓународна солидарност, во рамки на кое постои Управа за 

бранители. Во рамки на ова минстерство се изготвуваат посебни програми за 

реализација на правата на бранителите, а исто така е организирана постојана дежурна 

служба за прием и одговарање по телефон на странките. Министерството за семејство, 

бранители и меѓународна солидарсност е надлежно за донесување на подзаконските 

акти, односно правилниците за спроведување на Законот за посебните права на 

бранителите од татковинскта војна и членовите на нивните семејстава, како и за 

вршење на надзор врз законитоста на работата на првостепените тела /органи при 

спроведување на наведениот Закон.
18

 

 Правната положба на хрватските бранители е уредена со новиот Законот за 

правата на бранителите од татковинската војна и членовите на нивните семејстава. 

(Народне новине 174/04) кој ги замени сите претходни закони со кои се регулираше 

оваа материја.
19

 Законската рамка е дополнета со детална подзаконска рамка. Со 

Законот за посебните права на бранителите од татковинскта војна и членовите на 

нивните семејстава, ( Народне новине 174/04 ) се уредува и статусот и правата на 

воените инвалиди од Татковинската војна,
20

 за разлика од Законот за посебните права 

на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на 

                                                 
18

 Член 107 и 108 од Законот за правата на хрватските бранители од Татковинската војна и членовите на 

нивните семејства. 
19

 Законот е преземен од веб сајтот на Министерството за семејство, бранители и меѓународна 

солидарност на Република Хрватска , односно www.mobms.hr.  
20

 Според хрватскиот закон ( Член 5 ) хрватски воен инвалид од Татковинската војна е хрватски 

бранител на кој организмот му е оштетен најмалку 20 % поради рана или повреда која ја добил во 

одбрана на суверенитетот на Република Хрватска, односно како заложник во затвор или непријателски 

логор во Татковинската војна  

Хрватски воен инвалид од Татковиснката војна е и хравстки бранител од Татковинската војна на кој 

организмот му е оштетен од најмалку 20 % поради болест, влошување на болеста односно појавување на 

болест како непосредна последица од учеството во одбрана на суверенитетот на Република Хрватска во 

Татковинската војна. 

Права на хрватски воени инвалиди утврдени со овој Закон остваруваат и лица (медицинскиот персонал, 

војните известувачи, припадниците на противпожарните екипи, марнари, членовите на бродските посади 

на трговската морнарица и други лица ) на кои организмот им е оштетен за најмалку 20 % поради рана 

или повреда при вршење на војни и други должности во одбраната на суверенитетот на Република 

Хрватска по налог на надлежните државни власти на Република Хрватска, или како заложник во 

непријателски логор во Татковинската воја. 

Хрватски воен инвалид од Татковинската воја е и странец на кој акако хрватски бранител од 

Татковинската војна организмот му е оштетен најмалку 20 % поради рана или повреда која ја добил во 

одбрана на суверенитетот на Република Хрватска, односно како заложник во непријателски логор или 

поради поради болест, звошување на болеста осносно појавување на болест како непосредна последица 

од учеството во одбрана на суверенитетот на Република Хрватска . 

http://www.mobms.hr/


 83 

нивните семејства на Република Македонија кој во делот на правата на оваа категорија 

на лица упатува на Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните 

семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци.
21

 Во Хрватска се 

употребува терминот бранители, за разлика од Република Македонија каде се 

употребува терминот припадници на безбедносните сили на Република Македонија. 

Категоријата на лица подведени под поимот бранители
22

, е поширока од онаа 

предвидена со македонскиот закон. Тоа е разбирливо ако се има предвид дека 

времетраењето и интензитетот на конфликтот во Република Хрватаска беше далеку 

поголем од оној во Република Македонија. Во тој правец хрватскиот закон под 

бранители кои ги уживаат правата утврдени со истиот ги подведува и доброволците 

кои учествувале во одбрана на суверенитетот на државата најмалку 100 дена во 

периодот 5.08.1990 до август, или најмалку 30 дена под услов да немале обврска да 

учествуваат во резервниот состав или не ја регулирале обврската за служење на воен 

рок. Разлика меѓу двата закона постои и во однос на лицата кои се подведени пода 

категоријата загинат припадник на вооружените сили (загинат хравтски бранител).
23

 

Така, како загинат припадник на вооружените сили хрватскиот закон за разлика од 

македонскиот ги смета и лицата кои починале како резултат на болест, влошување на 

болеста и заболување во текот на одбраната на суверенитетот на државата најкасно до 

31.декември, лицата кои се убиени при земање во заложништво или во непријателски 

логор, како и лицата кои извршиле самоубиство како последица на психичка болест 

предизвикана со учеството во одбрана на суверенитетот на државата. Имајќи го 

предвид фактот дека се случиле самоубиства извршени од страна на припадниците на 

вооружените сили на Република Македонија учесници во вооружениот конфликт во 

2001 година се наметнува размислување за дополнување на законската регулатива во 

Република Македонија така што и овие лица (лицата кои извршиле самоубиство како 

последица на психичка болест предизвикана со учеството во одбрана на суверенитетот 

                                                 
21

 Поради ова во истражуавњето при компарација на македонскиот и хрватскиот закон во делот на 

правата на припадниците на безбедносните сили се имаа предвид и правта утврдени со овој Закон.  
22

 Според хрватскиот закон ( Член 2 ) бранител од Татковинската војна е лице што како доброволец или 

припадник на вооружените сили на Република Хрватска (ЗНГ, Хрватската војска, Министерството за 

одбрана, Полицијата, Министерството за вантрешни работи, Хрватските одбрамебени сили,, како и 

припадниците на вооружените одреди на Народната заштита кои во нив поминал најмалку 5 месеци до 

24 Декември 1991 година), организирано учествувал во одбрана на независноста, територијалната 

целовитост, односно суверенитетот на Република Хрватска во било кој период на Татковинста војна. 
23

 Според хрватскиот закон загинат хрватски бранител во Татковинската војна е хрватски бранител кој :  

1. загинал во одбраната на суверенитетот на Република Хрватска во текот на Татковинската војна во 

периодот утврден со став 2 од членот 2 од овој закон;  

2. е убиен за време на заложништво или во непријателски логор; 

3. умрел како пооследица на рана или повреда добиени во одбраната на суверенитетот на Република 

Хрватска, анајкасно до 31 декември умрел од последица на болест, влошување на болеста или појава 

на болест во одбраната на суверенитетот на Република Хрватска најкасно до 31 декември, а после 

тој рок врската меѓу смртта и учеството во одбраната на суверенитетот на Република Хрватска се 

утврдува со вештачење согласно постапката пропишана со член123 точка 8 од овој Закон; 

4. извршил самоубиство како последица на психичка болест предизвикана со учествување во одбрана 

на суверенитетот на Република Хрватска; 

5. умрел од последица на рана или повреда зфобиена во одбрана на суверенитетот на Република 

Хрватска, а до смртта бил признат хрватски воен инвалид од И група со право на додаток за нега и 

помош од друга особа. 

Како загинати во одбраната на суверенитетот на Република Хрватска се сметаат и припадниците на 

медицинскиот персонал, војните известувачи, припадниците на противпожарните екипи, маринците, 

членобите на бродските посади на трговската морнарица и други лица кои загинале при вршење на војни 

и други должности во одбраната на суверенитетот на Република Хрватска по налог на надлежните 

државни власти на Република Хрватска , кои се убиени во заложништво или во непријателски логор или 

умреле како последица на рана или повреда добиени при вршење на тие должности. 
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на) ќе се предвидат во рамки на категоријата загинат припадник на вооружените сили. 

Македонскиот закон не ги наведува како посебна категорија, односно како лица на кои 

им следуваат посебни права припадниците на безбедносните сили земени во 

заложништво и изчезнатите припадници на безбедносните сили на начин на кој го 

уредува хрватскиот закон.  

 Во однос на правата кои им следуваат на бранителите согласно член 7 од 

хрватскиот закон се утврдува дека на хрватските бранители кои учествувале во 

Татковинската војна им следуваат следниве права:  

 право на здравствена заштита ,  

 права од пензиско осигурување (право на старосна пензија и предвремена 

старосна пензија, право на инвалидска пензија, права врз основа на преостаната 

работна способност, право на семејна пензија, право на најниска пензија, право 

на стаж на осигурување или посебен стаж.),  

 право на детски додаток,  

 право на вработување,  

 право на стамбено згрижување,  

 право на акции, односно удели во трговските друштва без наплата, 

 како и други права.  

Како други права кои им следуваат на бранителите во Република Хрватска Законот ги 

предвидува : 

 предност при упис во образовни установи,  

 право на стипендија,  

 предност во сместување во ученички, односно студентски домови, 

 право на бесплатни учебници,  

 предност при закуп на деловен простор, 

 прилагодување на прелаз до зграда,  

 царински и даночни олеснувања,  

 ослободување од плаќање на судски, управни и нотарски услуги, 

 право на обнова.  

Во продолжение член 8 од истиот Закон предвидува и други посебни права кои ги 

користат одредени категории на лица, односно права кои се користат врз основа на 

оштетување на организмот, смртно страдање на член на семејството и материјални и 

други прави и тоа :  

 права врз основа на оштетување на организмот 

 лична инвалиднина 

 додаток за нега и помош од друго лице 

 ортопедски додаток 

 медицинска, односно физикална рехабилитација 

 надомест на трошоците за превоз 

 еднократна парична помош 

 права врз основа на загуба, заложништво или исчезнување на член на 

семејство: 

 семејна инвалиднина 

 зголемена семејна инвалиднина 

 права на членовите на семејството на исчезнатиот хрватски бранител или 

земениот во заложништво 

 права на членовите на семејството по смртта на хрватски воен инвалид 

од Татковинската војна 

 права врз основа на материјални и други потреби на корисниците 

 посебен додаток 
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 услуги на лица за давање на нега и помош 

 материјално обезбедување 

 додаток за помош во куќата 

 предност при сместување во старешки домови 

 одбележување на местата на масовните гробници од Татковинската војна 

 осигурување на поребални трошоци со оддвање на војни почести 

 

Компарирајќи ги одредбите од хрватскиот и македонскиот закон кои се 

однесуваат на правата кои им припаѓаат на припадниците на безбедносните сили може 

да се констатира дека хрватскиот закон предвидува, односно гарантира поголем обем 

на права во однос на македонскиот закон.  

 И македонскиот и хрватскиот закон предвидуваат одредени права за браните-

лите во сферата на образованието, односно предност при упис во при запишување во 

средните државни училишта и високообразовните установи без партиципација, под 

услов да исполнат минимум бодови утврдени со Конкурс за упис, предност при 

сместување во ученички или студентски домови, право на бесплатни учебници и право 

на стипендија. За разлика од македонскиот закон кои гарантираа право на стипендија 

за редовно школување во државните средни училишта и за редовно студирање на 

високо образовните установи само на децата на загинат или починат припадник на 

безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група воен инфалидитет 

хрватскиот закон тоа право им го грантира и на бранителите ( припадниците на 

безбедносните сили), воените инвалиди, децата на воените инвалиди од Татковинската 

војна и на исчезнатите или земените во заложништво хрватски бранители, како и на 

доброволците и децата на доброволците од Татковинската војна. 
24

 

 Во делот на правото на вработување македонскиот закон предвидува дека 

Владата на РМ е должна да обезбеди вработување во државните органи, јавните 

установи, без јавен оглас на еден невработен член на семејството на загинат или 

починат припадник на безбедносните сили во рок од три месеци од смртта на 

припадникот на безбедносните сили, додека државните органи, единиците на локална-

та самоуправа, јавните претпријатија и јавните установи се должни при вработување 

под еднакви услови да дадат предност на невработен припадник на безбедносните 

сили.
25

 Хрватскиот закон им гарантира на заштитените лица само предност при 

вработување во органите на државната управа, органите на судската власт и другите 

државни власти, органите на единиците на локалната и регионлната самоупрва, јавните 

служби, јавните установи, фондовите, правни лица во сопственост или во доминантна 

сопственост на државата и правните лица во сопственост или доминантна сопственост 

на единиците на локалната самоуправа и тоа по прецизно утврден редослед (децата на 

загинатите хрватски бранител без двајца родители,хрватски воен инвалид од 

Татковинската војна, член на семејството на загинат хрватски бранител, доброволци од 

Татковинската војна, хрватскиот бранител) и доколку ги исполнуваат условите 

предвидени со Конкурсот.
26

 

Во делот на здравствената заштита хрватскиот закон предвидува дека 

хрватскиот бранител остварува право на здравствена заштита и другите права од 

основно здравствено осигурување ги остварува согласно условите утврдени со Законот 

                                                 
24

 Член 54 од Законот за правата на хрватските бранители од Татковинската војна и членовите на 

нивните семејства. 
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 Член 9 и 10 од Закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република 

Македонија и на членовите на нивните семејства.  
26

 Член 35 од Законот за правата на хрватските бранители од Татковинската војна и членовите на 

нивните семејства. 
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за здравствено осигурување и прописите донесени врз основа на тој закон. Согласно 

овој закон исто така членовите на семејствата на загинатите хрватски бранители од 

Татковинската војна, на земениот во заложништво и исчезнатиот хрватски бранител од 

Татковинската војна, хрватскиот инвалид од Татковинската војна и хрватскиот 

бранител од Татковинската војна со утврдено оштетување на организмот од најмалку 

30 % се ослободени од плаѓање на дел од трошоците. Додека пак хрватскиот бранител 

од Татковинската војна кој се здобил со рана или повреда што е непосредна последица 

од учество во Татковинската војна, како и оној кој е болен, заболел или му се влошила 

болеста од истата причина има право на потполна медицинска рехабилитација, право 

на сите потребни ортопедски и други помагала, лекови и право на лекување без 

плаќање на партиципација, како и право на првенство при користење на здравствена 

заштита во странство со пратњеа од друго лице, ако му е потребно такво лечење кое не 

може да се изврши во Република Хрватска.
27

 За разлика од хрватскиот закон македонс-

киот закон предвидува дека само припадник на безбедносните сили кој се здобил со 

повреда или рана, што е непосредна последица од учество во одбраната на суверени-

тетот на Република Македонија е ослободен од учество со лични сретства при 

користење на здравствени услуги во примарна, специјалистичко – консултативна и 

болничка здравствена заштита и има право на надомест на патните трошоци ако е 

упатен да користи здравствени услуги надвор од местото на живеење, до завршување 

на лекувањето, но не подолго од пет години, а ако оштетувањетона здравјето му е 50% 

и повеќе доживотно е ослобоен од учество со лични средства при користење здравстве-

ни услуги во примарна, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заш-

тита, како и надомест на патни трошоци ако е упатен надвор од местото на живеење. 

Македонскиот закон во сферата на здрвствената заштита не предвидува права за други 

категории на лица. Со Законот за правата на воините инвалиди, на членовите на нивни-

те семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци на воените инвалиди им 

се дава можност на бањско и климатско лекување. Со овој Закон исто така се пред-

видува дека воените инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина, доколку немаат 

друга основа за здравствено осигуррување имаат право на здрвствена заштита во обем, 

под услови и на начин утврдени со прописите за здравствена заштита, доколку со овој 

закон не е поинаку определено. 
28

 

Во делот на стамбенот згрижување Република Македонија обезбедува право на 

приоритет при добивање на стан под закуп од становите во сопственост на РМ 

наменети за социјалано загрозени лица со повластена закупнина и со можност за 

откупување на станот под поповолни улови.
29

 Република Хрватска пак обезбедува прво 

на стамбено згрижување преку доделување на стамбен кредит за купување на стан или 

куќа, односно изградба на стан ило куќа, за разлика во површина, за надоградба, за 

доградување на семејна куќа, за подобрување на условите за живеење или преку 

можност за купување на станови на одложено плаќање по поповолни услови од 

пазарните во поглед на каматата и роковите на отплата. Категоријата на лица кои што 

имаат право на стамбено згрижување согласно хрватскиот закон е поширока во однос 

на македонскиот. Така согласно македонскиот закон право на стамбено згрижување, 

односно приоритет при добивање на стан под закуп имаат воените инвалити од I до VII 

група ( 100 % до 50 % ) воен инвалидет и членовите на семејството кои живееле во 

                                                 
27

 Член 11и 12 од Законот за правата на хрватските бранители од Татковинската војна и членовите на 

нивните семејства. 
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 Член 54 од Законот за Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на 
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 Член 11 од Закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република 

Македонија и на членовите на нивните семејства.  
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заедничко домаќинство со загинат или починат припадник на безбедносните сили и 

кои на територијата на РМ немаат во сопственост стан или куќа, ниту користат под 

закуп стан во сопственост на РМ. Додека согласно хрватскиот закон право на стамбено 

згрижување имаат воените инвалиди од I до X група ( 100% до 20 % ) воен инвалидет, 

членовите на семејството на загинатиот бранител и членовите на семејството на 

земените во заложништво или исчезнтаите бранители. Согласно хрватскиот закон 

право на стамбено збрижување овие лица имаат доколку : 

 - немаат во сопственост куќа или стан, или не користат таква куќа или стан во 

својство на закупувач (наемопримач). 

- не го продале, дарувале, замениле, или на друг начин го отуѓиле таквиот стан 

или куќа по започнување на Татковинската војна,  

- врз основа на законот за продажба на станови на кои постои станарско право 

тоа исто право го отстапиле на друг станар или на овој начин му овозможиле на тој 

друг станар купување на станот по поповолни услови, 

- се откажале од наследство на куќа или стан, 

- се стамбено обезбедни согласно согласно Законот за обнова 

- се стамбено обезбедени согласно поранешните закони за правата на 

бранителите
30

. 

Во овој дел битно е да се напомене дека единиците на локалната самоуправа на 

Република Хрватска се должни во ситуација кога лице согласно овој закон користи 

кредит за изградба на куќа во местото на престојување да му отстапат без надомест 

градежно земјиште и комуналии.  

 Согласно хрватскиот закон на децата на загинатиот хрватски бранители и 

децата на исчезнатите или бранителите земени во заложништво им припаѓа право на 

детски додаток во највисок предвиден износ.
31

 Република Македонија не предвидува 

вакво право како посебно право во Законот за посебните права на припадниците на 

безбедносните сили и членовите на нивните семејства. Но, согласно Законот за правата 

на воените инвалиди на членовите на нвните семејства и на членовите на семејствата 

на паднатите борци децата на воените инвалиди и на корисниците на семејна 

инвалиднина имаат право на додаток на деца под услов и во висина определени со 

посебните прописи за дертски додаток. Исто така хрватскиот закон бранителите и 

воените инвалиди од Татковинската војна, членовите на семејеството на загинатиот 

хрватски бранители и на исчезнатите или бранителите земени во заложништво имаа 

право на акции, односно удели во трговските друштва од портфелјот на Храватаскиот 

фонд за приватизација, како и право на акции односно удели во правните лица во 

сопственост на Република Хрватска кои се приватизирани или ќе се приватизираат. 

Оваа категорија на лица исто така е ослободена од плаќање од плаќање данок на 

промет на акции, односно удели и данок на остварен приход од пренос на акции, 

односно удели и данок на остварен приход од пренос на акции, односно удели кои им 

ги отстапил Хрватскиот фонд за приватизација. 
32

 

  Храватските бранители и членовите на нивните семејства имаат и низа други 

прва кои што не се предвидени со македонскиот закон. Така воените инвалиди кои што 

не се способни за движење без инвалидки колички и други ортопедски помагала имаат 

право на прилагодување на пристапите до зградата и прилагодување на станот за 
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 Член 37 од Законот за правата на хрватските бранители од Татковинската војна и членовите на 
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движење со количка.
33

 Од плаќање на судски, управни и нотарски трошоци во 

постапките за остварување на правата од овој закон се ослободени членовите на 

семејствата на загинатиот, изчезнатиот и земениот во заложништво бранител, како и 

војниот инвалид. Исто така членовите на семејствата на загинатиот, изчезнатиот и 

земениот во заложништво бранител, воените инвалиди, како и хрватските бранители 

кои поминале најмалку три месеци во одбрана на суверинитетот ослободени се од 

плаќање на надомест за пренамена на земјоделско земјиште, односно најмалку три 

месеци се ослободени од плаќање на еднократен надомест поради намалување на 

вредноста и површината на земјоделското земјиште како добро од интерес за 

Република Хрватска кога врз основа на градежна дозвола или друг правен акт ја 

менуваат намената на земјоделското земјиште. Исто така членовите на семејствата на 

загинатите хрватски бранители, на земениот во заложништво или исчезнатиот хрватс-

ки бранител, воениот инвалид, доброволците и останатите хрватски бранител имаат 

предност при закуп на деловен простор. Имено, општините, градовите, жупаниите, 

град Загреб и Република Хрватска, правните лица во нивна сопственост или во 

доминантна сопственост се обврзани на склучување на договор за закуп на деловен 

простор за занаетчиска или самостојна професионална дејност ако учествувал во јавен 

конкурс и ако ги исполнат условите за најповолна понуда со лицата наведени во 

претходниот став.
34

 Дел од овие законски решенија со потребните прилагодувања и 

усогласување би можеле да бидат преземени во македонското законодавство, бидејќи 

се претпоставува дека не би биле голем товар за Буџетот на Република Македонија. 

На одредени категории на лица заштитени со хрватскиот закон им се даваат 

одредени даночни и царински олеснувања при увоз на одредени призводи. Во тој 

правец брачниот другар, полнолетните деца и родителите на загинатиот, земениот во 

заложништво имаат право на увоз на возило за сопствени потреби без плаќање на 

царина, посебен данок и данок на додадена вредност. Исто така и воен инвалид од 

Татковинската војна од II до IV група чие што оштетување на организмот има за 

последица оштетување на функцијата на екстремитетите или видот има право на увоз 

на сопствено возило без плаќање на царина, посебен данок и данок на додадена 

вредност, ако не го искористиле тоа право до тогаш, додека пак инвалид со 

оштетување на организмот од 100 % има право на сопстевно возило со вгадени 

соодветни приспособувања кое во сопственост му го доделува Минситерството за 

семејство, бранители и меѓунардона солидарност секои 7 години.
35

 

Хрватскиот бранител од Татковинската војна остваруваат одредени права од 

пензиско осигурување. Хрватските бранители остваруваат право на старосна пензија 

согласно Законот за пензиско осигурување ако не е уредено поинаку со овој Закон. 

Хрватскиот бранител кој врз основа на навршен пензиски стаж остварил право на 

старосна пензија помала од пензијата која би му следувала за 40 години пензиски стаж 

личниот бод се зголемува во зависност од времето поминато во Татковинската војна и 

тоа :  

до 12 месеци за 10 % 

од 12 до 24 месеци за 15 % 

од 24 до 36 месеци за 20 % 

од 36 до 48 месеци за 25 % 
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48 % месеци и повеќе за 30 % 

доброволци од Татковинската војна за 30 % 
36

 

Вакво право не е предвидено со македонскиот закон. 

Исто тако со хрватскиот закон е предвидено дека хрватскиот бранител кај кој 

дошло до губење на работната способност или кај кого дошло до професионална нес-

пособност за работа како последица на ранување, повреда, заложништво во логор, бо-

лест, влошување на болест односно заболување како резултата на учество во одба-

раната на суверенитетот на Република Хрватска има право на инвалидска пензија
37

.  

Со хрватскиот закон на хрватските бранители кај кои како последица на 

ранување, повреда, залошништво во логор, болест, заболување или влошување на 

болеста добиени као резултат на учество во одбраната на суверенитетот на државата 

имаат преостаната работна способност исто така им се гарантира право на 

професионална рехабилитација, вклучувајќи и оспособување за вршење на работи за 

кои се бара стручна подготовка повисока од неговата без оглед на тоа дали по 

завршување на професионалната рехабилитација му е обезбедено вработување кај кој 

што настанала инвалидност пред навршување на 40 години за жени и 45 за мажи.
38

 Во 

Република Македонија со Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на 

нивните семејства и на членовите на семејствата на на паднатите борци правото на 

професионална рехабилатација им се гарантира на воените инвалиди но само за 

оспособување за вршење на занимање од ист степен. Во делот на правата од 

пензиското осигурување хрватското законодавство исто така на членовите на 

семејството на загинат хрватски бранител чија смрт настапила како резултат на 

ранување, повреда, болест, влошување на болеста, односно заболување како резултата 

на учество во одбараната на суверенитетот на Република Хрватско им гарантира право 

на семејна пензија под условите утврдени со Законот за пензиско осигурување под 

услов да не поинаку уредено со овој закон.
39

 Вакво право е предвидено и со 

македонското законодасвтво Имено, во Република Македонија со Законот за 

дополнување на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили 

на Република Македонија и на членовите на нивните семејства е предвидено брачниот 

другар, децата и родителите на загинат или починат припадника на безбедносните сили 

согласно членот 2, членовите на семејството според членот 4 кога не се исполнети 

општите услови за право на семејна пензија стекнуваат право на семејна пензија 

според овој закон, доколку ги исполнуваат посебните услови со прописите за пензиско 

и инвалидско осигурување. По исклучок од ставот 1 на овој член, брачниот другар и 

родителите правото на семејна пензија го стекнуваат без оглед на навршените години 

на живот.
40

 За разлика македонскиот закон хрватскиот закон на хрватскиоте бранители 

кои за време на учествувањето во Татковинскта војна биле вработени или им се сметал 

осигурителен стаж по друга основа времето поминато во Таковонската војна им го 

смета како осигурителен стаж во двојно траење, додека пак на хрватските бранители 

кои не се запослени или не сотварувале стаж по друга основа времето поминатао во 
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нивните семејства. 
39

 Член 24 и 25 од Законот за правата на хрватските бранители од Татковинската војна и членовите на 

нивните семејства. 
40

 Член 1 од Законот за дополнување на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните 

сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства. 
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Татковинската војна им го смета како посебен стаж во двојно траење, во согласнот со 

прописте за одбрана. 
41

 

Согласно македонскиот закон семејството на загинат или починат припадник на 

безбедносните сили има право на еднократен паричен за претрпени душевни болки 

поради смрт на блиско лице во висина од 40 просечни плати остварени во Република 

Македонија во месецот кога настапила смртта на припадникот на безбедносните 

сили.
42

 

За разлика од македонскиот закон хрватскиот закон им гарантира право на 

еднократна парична помош покрај на членовите на семејството на загинатиот хрватски 

бранител и на воените инвалиди од Татковинската војна и на хрватските бранители. 

Веќе напоменваме дека хрватскиот закон гарантира одредени посебни права врз 

основа на оштетување на организмот (лична инвалиднина, додаток за нега и помош од 

друго лице, ортопедски додаток, медицинска, односно физикална рехабилитација, 

надомест на трошоците за превоз, еднократна парична помош). права врз основа на 

загуба, заложништво или исчезнување на член на семејство (семејна инвалиднина, 

зголемена семејна инвалиднина, права на членовите на семејството на исчезнатиот 

хрватски бранител или земениот во заложништво, права на членовите на семејството 

по смртта на хрватски воен инвалид од Татковинската војна),права врз основа на 

материјални и други потреби на корисниците (посебен додаток, услуги на лица за 

давање на нега и помош, додаток (опскрбнина), додаток за помош во куќата, предност 

при сместување во старешки домови, одбележување на местата на масовните гробници 

од Татковинската војна, осигурување на поребални трошоци со оддвање на војни 

почести ). Компарирајќи ги овие права со правата предвидени во македонското законо-

давство може да се заклучи дека истите иако не вака систематизирани во најголем дел 

се предвидени и со македонските закони во оваа област. Така, со Законот за правата на 

воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на 

паднатите борци на воените инвалиди, мирновременските воени инвалиди, ченовите на 

нивните семејства, како и членовите на семејствата на паднатите борци им се гаран-

тираат следниве права (лична инвалиднина, семејна и згололемена семејна инвалид-

нина, инвалидки додаток, додаток за нега и помош од страна на друго лице, ортопед-

ски додаток, бањско и климатско лекување, право на патничко моторно возило, дода-

ток на деца, професионална рехабилитација, здравствена заштита, помош во случај на 

смрт, и бесплатен повластен превоз).  

Македонскиот закон не ги утврдува како посебна категорија на лица изчез-

натите припадници на безбедносните сили и припадниците на безбедносните сили 

земени во заложништво. Поради тоа и не предвидува посебни права врз основа на 

заложништво или исчезнување на член на семејство.  

За разлика од македонскиот закон со хрватскиот закон врз основа на материјал-

ни и други потреби на коресниците на бранителите од Татковинската војна им се 

грантира и обезбдување на трошоците за погреб со оддавање на војни почести. Исто 

така родителите, вдовецот или вдовицата на загинатиот хрватски бранител и воените 

инвалиди во зависнот од степенот на оштетување нна организмот имаат предност при 

сместување во домовите за згрижување на стари лица. Хрватскиот закон на корисни-

ците на семејна инвалиднина, на корисниците на лична инвалиднина и хрватските 

бранители од Татковинската војна кои имаат живеалиште во Република Хрватска кои 
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 Член 33 од Законот за правата на хрватските бранители од Татковинската војна и членовите на 

нивните семејства. 
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 Член 12 од Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република 

Македонија и на членовите на нивните семејства.  
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се неспособни за заработување
43

 им гарантира право на додаток (опскрбнина) под 

услов да не се вработени, да не вршат самостојна стопанска или професионална 

дејност, да не се корисници на пензија или пензија со заштитен додаток повеќе од 

основицата за одредување на додатокот (опскрбнината), да не се корисници на парични 

примања во врска со професионална рехабилитација, односно поради незапосленост, 

да тие и членовите на нивните семејства во домаќинството немаат вкупно други 

постојани парични приходи месечно по член повеќе од 30 % од утврдената основа во 

Република Хрватска. Право на материјално обезбедување имаат и слепите членови на 

семејството на воен инвалид по неговата смрт. 
44

 

 

 Од  анализата на одговорите на прашањата кои се однесуваат на правниот дел 

од истражувањето Психо-социјални и правни последици врз припадниците на 

безбедносните сили на република Македонија учесници во конфликтот од 2001 година 

може да се изведе заклучок дека испитаниците - припадници на безбедносните сили 

учесници во конфликтот во 2001 година не се задоволни од законските решенија и 

нивната имплементција од надлежните органи во Република Македонија. Имајќи ги во 

предвид резултатите од истражувањето и компаративаната анализа со хрватското 

законодавство од оваа област произлегува дека постои можност за унапредување на 

законската регулатива во Република Македонија..  

Имено, со цел унапредување на македонската законска рамка можат да се 

преземат одредени законски решенија од хрватското законодавство. Така на припадни-

ците на безбдносните сили и на членовите на нивните семејстава би можеле да им се 

утврдат и дополнителни посебни права користејки ги зконските решенија од 

хрватскиот Закон како што се: предност при закуп на деловен простор за вршење на за-

нетчиска или самостојна професионална дејност, прилагодување на пристап до зграда, 

ослободување од плаќање на судски, управни и нотарски трошоци, царински и даночни 

олеснувања, осигурување на трошоците за погреб со оддавање на војни почести. Исто 

така би можело да се направат измени и дополнувања во правец на проширување на 

категоријата лица кои со македонското законодавство се утврдени како корисници на 

правата во делот на образованието и здравствената заштита. Така може да се предвиди 

и право на стипендија за студирање на висообразовните институции и за припадниците 

на безбедносните сили учесници во конфликтот во 2001 година. 

 Од истражувањето произлегува дека припадниците на безбедносните сили 

искажале големо незадоволство и за односот на државните институции во поглед на 

разбирањето кое го покажуваат за нивните проблеми и потреби како бранители кои 

учествувале во одбраната на РМ. Врз основа на ваквиот резултат од истражвањето 

нужно се наметнува потреба институциите да превземат мерки во насока на подобру-
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 Согласно хрватскиот закон за неспособни за заработување се сметаат :  

1.хрватски воен инвалид од I до V група кој не е вработен ниту врши самостојна стопанска или 

професионална дејност 

2. жена кога ќе наполни 40 години или маж кога ќе наполни 50 години,односно помлади лица кај кои ќе 

се утврди во посена процедура неспособност за заработување , 

3.дете до 5 години, односно за време на школување, а најкасно до 26 години, а ако е неспособно за 

самостоен живот и работа , согласно критериумите на медицинската наука за време додека трае 

неспособноста, под услов неспособноста да настапила пред да наполни 15 години,односно за време на 

школувањето пред да напони 26 години. 

3.вдовец или вдовица на лице кое има вакво право ако по смртта оставило едно или повеќе деца во однос 

на ко тие вршат родителска должност, додека тие деца се неспособни за самостоен живот и работа, во 

согласбот со точка 3 од овој став.  
44

 Член 87 и 88 од Законот за правата на хрватските бранители од Татковинската војна и членовите на 

нивните семејства. 
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вање на нивниот однос кон бранителите и да ги разгледаат можностите за поефикасно  

исполнување на нивните барања и потреби. Искажаното незадоволство на 

испитаниците од институциите кон нив секако дека придонесува за нивната 

неспремност повторно да учествуваат во одбраната на државата. Имено, загрижувачки 

е податокот дека голем дел од испитаниците се изјсниле дека не би застанале или не се 

сигурни дека би застанале во одбраната на државата доколку има повторно потреба за 

тоа . 

 

Безбедносните предизвици низ призмата на 
испитаниците 

 

Конфликтот
*
 кој се случи во Република Македонија во 2001 година претставу-

ваше сериозен безбедносен проблем, кој беше резултанта на повеќе причинители. Во 

нашето општество се случуваа одредени промени, транзициони процеси, нарушувања 

во повеќе општествени сфери на живеењето што резултираше со вооружен конфликт 

помеѓу одбранбените безбедносни сили во Република Македонија и радикалните 

вооружени албански сили. 

Проучувањето на безбедноста е насочено кон три основни концептуални рамки: 

1) индивидуална безбедност, 2) национална безбедност и 3) меѓународна безбедност.
45

 

Се поставува прашањето на кое многу еминентни експерти се обидувале да 

дадат одговор и да дефинираат, што и се случи на Македонија таа ,,кобна,, 2001 годи-

на. Дали беше загрозена индивидуалната безбедност на албански граѓани во Република 

Македонија, кој ја загрозуваше и заради која причина. Наводните искажувања од нивна 

страна се дека им биле загрозени основните човекови права и дека нивните вооружени 

борци биле всушност „борци за човекови права“. Познавачите на состојбите во Репуб-

лика Македонија се сомневам дека би се сложиле дека нивните основни човекови пра-

ва биле до таа мерка загрозени што единствено излезно решение од дадената ситуација 

е земање на пушка в рака, одметнување во планина и земањето на правдата во свои 

раце. Оттука произлегува дилемата дали конфликтот претставуваше дејствување на 

терористички групи на територијата на Република Македонија, револуционерно 

востание, граѓанска војна, воен судир или конфликт или нешто сосема друго.
46

 

Вториот основ на проучување на безбедноста е националната безбедност. Со 

конфликтот во 2001 несомнено беше сериозно нарушена безбедносната состојба во 

Република Македонија, а националната безбедност беше вредност која беше нападната 

од страна на вооружените албански радикални групи. Дилема предизвикува фактот: 

дали Република Македонија беше ,,слободна“ во одлучувањето како ќе се спротивстави 

на овие групи кои ја загрозија националната безбедност? Дали Република Македонија 

ја имаше ,,силата,, да ги примени сите расположиви средства и сили, кои секако беа 

надмоќни во однос на албанските вооружени сили, и кои доколку беа применети 

молскавично во првиот момент овие групи брзо и ефикасно би биле неутрализирани? 

Овој момент секако се надоврзува на третиот дел од концепциската рамка на 

проучување на безбедноста, а тоа е меѓународната безбедност. Се разбира дека било 

кој конфликт помеѓу две држави или внатре во една држава, ќе има безбедносни 

                                                 
*
 Текст од доц д-р Марина Малиш Саздовска 
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 Марина Митревска, Антон Гризолд, Владо Бучковски, Ентони Ванис-Св.Џон:,,Превенција и 

менаџирање на конфликти- случај Македонија,,Скопје,2009 
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 Оставаме на читателот сам да избере дефиниција или одредување на конфликтот од 2009 година по 

свое сопствено убедување, а земајќи ги предвид стручните мислења на експертите од оваа област.  
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импликации и врз меѓународната безбедност, а особено како што беше случајот со 

Република Македонија. Ова особено заради фактот што кризата беше ,,прелеана,, над-

вор од границите на државата, имено на Косово се наоѓаа прибежиштата, базите кои ги 

користеа албанските вооружени групи. Заради тоа, а и заради општата опасност која ја 

рефлектираше конфликтот во 2001 година во Република Македонија, меѓународниот 

фактор во подоцнежната фаза од разрешување на конфликтот имаше одлучувачка 

улога. Имено Охридскиот договор беше конечниот документ со кој се дефинираа 

насоките на промените кои требаше да се реализираат заради исполнување на 

одредени барања на албанските борци. 

 Покрај институционалната реакција на конфликтот во 2001 година, значајно е 

да се напомене дека постоеше и безбедносна самоорганизација на цивилното општест-

во.47 Истата беше реализирана преку самоорганизирање на т.н. ,,селски стражи,, каде 

локалното население се вооружуваше и преземеше мерки и активности со цел заштита 

на живот и имотот на подрачјето каде што живееше, а на која територија немаа 

пристап државните безбедносни сили. Ова особено беше присутно во одделни региони 

пр. Липковскиот крај кој долго време беше надвор од ингеренциите на надлежните 

органи полицијата и војската. Со ова се потврдува концептот дека поединецот како 

индивидуа е свесен за потребата од безбедност, дека претставува активен чинител кој 

може да придонесе за безбедноста или истата да ја загрози. 

 Неопходно се наметнува констатацијата дека овој систем на самоорганизирање 

беше стихиен, неорганизиран и заради тоа недоволно ефикасен. Споредувајќи го со 

системот за Општествена самозаштита кој постоеше за време на социјализмот во пора-

нешата југословенска држава, вклучително и во Македонија, може да се забележи дека 

на денешното општество му недостига таков систем на безбедносно организирање. 

Имено, добро ни се познати активностите на тогашната Територијална одбрана, 

акциите СВОЗ (сите во одбрана и заштита) кога севкупното локално население беше 

вклучено во одредени одбранбени вежби. Денес не постои таков систем, но сметам 

дека не е носталгично, туку неопходно е потребно прашањето на возобновување на 

ваков или сличен концепт на организација на населението за реакција при воени 

судири или елементарни непогоди, при што секој ќе го знае своето место и улога во тој 

територијален систем на безбедност на одредена држава. 
48

 

Ова дотолку повеќе што постои реална опасност од можноста безбедносниот 

систем да се отуѓи или деформира.
49

 Притоа се мисли на делувањето на државните 

служби кои треба континуирано стручно и професионално да се обучуваат, да постои 

одреден позитивен однос на релација полицаец (или друг службеник од безбедносните 

органи)- граѓанин, но се разбира и чувството на поединецот како дел од цивилното 

општество и неговиот однос кон безбедносните прашања и проблеми. 

 Покрај горенаведените основни концепуални рамки на проучување на безбед-

носта треба да се напомене и регионалниот безбедносен концепт, кој се однесува на 

проучување на безбедносни проблеми во посебни региони на светот во случајов 

Балканот. Познато е дека Балканот е ,,буре барут,, каде што живеат народи и етникуми 

кои порано, но и во не многу далечното минато имале крвави воени судири со многу 

жртви, разурнувања и штети.  

 

                                                 
47

 Марина Митревска, Антон Гризолд, Владо Бучковски, Ентони Ванис-Св.Џон:,,Превенција и 

менаџирање на конфликти- случај Македонија,,Скопје,2009 
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 Ова се потврди за време на големиот број шумски пожари во Република Македонија изминатиот 

период, кога доброволците кои се јавуваа за гасење на пожарот делуваа неорганизирано и неефикасно, 

бидејќи не постои систем за нивно вклучување во делувањето на надлежните органи 
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 На крај би го споменале и глобалниот безбедносен концепт кој ја опфаќа 

безбедноста во светски рамки. Но се поставува прашањето на интернационализација и 

глобализација, а особено на прашањето на суверенитетот на постоечката држава. Име-

но со новите општествени процеси на глобално ниво слабее моќта и автономијата на 

националната држава, се намалува нивниот суверенитет и моќта на државата да 

господари на својот простор. Но истовремено јакнат регионалните, континенталните и 

светските институци од областа на безбедноста. На тој начин тие стануваат чинители 

на светската глобална безбедносна сцена.
50

  

 Навраќајќи се на поединецот како еден од учесниците во сферата на безбед-

носта, треба да се напомене и новиот поим на безбедноста- концептот на хумана 

безбедност. ,,Овој концепт ја става на преден план безбедноста на поединците 

наспроти традиционалниот концепт за националната безбедност кој се однесува на 

безбедноста на државата,,.
51

 Токму заради примена на овој концепт во практиката беше 

реализирано истражување со цел утврдување на последиците кои конфликтот во 2001 

година го имаше врз учесниците во истиот. Беа испитани бранителите кои имаа 

активно учество во борбените дејствија на терен, кои беа вклучени во оперативно-

тактичките мерки кои беа преземани за време на вооружените судири и како ова нивно 

учество во конфликтот се рефлектира врз нивното физичко и ментално здравје денес. 

 
АНАЛИЗА НА ДОБИЕНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
 При истражувањето на ставовите на бранителите се добија сознанија за 

различни ставови по однос на различни теми и области, и добиени се резултати кои се 

однесуваат на социолошки, правен, психолошки и други аспекти. Криминалистиката 

како наука проучува различни прашања од областа на безбедноста, но немаше можност 

да се опфатат сите аспекти на нејзиното проучување. Така од резултатите до кои е 

дојдено од криминалистички аспект ќе бидат проучени: раководењето од страна на 

претпоставените старешини, мотивирањето на службените лица, начинот на нивно 

постапување при вршење на оперативни задачи на терен од аспект на извршување на 

наредбите на претпоставените и некои други прашања.  

Во однос на командувањето и реакцијата на испитаниците во одредени случаи, 

поставени се прашања за евентуални грешки, реализирање на мерките на терен, случаи 

на предавство и сл. 

 Во безбедносните служби има посебни правила на однесување на претпоставе-

ните и на потчинетите вработени, точно одреден начин на комуникација и обраќање
52

, 

начин на постапување на терен доколку се преземаат пошироки мерки и активности, 

како што беше случајот со конфликтот во 2001 година. Имено во криминалистичката 

наука се дефинирани принципите кои сите припадници треба да ги почитуваат додека 

ги вршат своите оперативни активности на терен, почнувајќи од принципот на 

законитост па се до принципот на хуманост. 
53

 

 Особено се значајни да се споменат во овој случај принципот за техничко-

тактичката слобода и принцип на сразмерност, како и принципот за единствено 

раководење и спроведување на криминалистичката дејност. Ова особено се применува 

кога има потреба да се ангажираат повеќе службени лица, за откривање на тешки и 
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 Види повеќе кај Гоце Џуклески ,,Вовед во криминалистика,,Скопје,2006 
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сложени криминални случаи, за откривање на организирани криминални групи и сл. А 

што беше случај за време на конфликтот во 2001 година. При тоа кога во реализацијата 

на оперативно-тактичките мерки учествуваат припадници на различни служби како на 

пример: полиција, војска, резервен состав, разузнавачките и контраразузнавачките 

служби и сл. потребно е формирање на центар или т.н. штаб од каде ќе се раководи со 

акцијата. Во овој команден центар треба да има претставници од горенаведените 

служби и да се дефинира кој е раководител на командниот центар
54

, каков ќе биде 

начинот на комуникација и начинот на дејствување на терен. За жал треба да констати-

раме дека за време на конфликтот во 2001 година ваков центар не функционираше на 

начин потребен брзо и ефикасно да се надмине кризниот период. Се разбира дека 

имаше кризни штабови во рамките на одделните министерства, но не постоеше ефикас-

на соработка помеѓу службите на терен, и припадниците на војската и полицијата на 

пример немаа комуникација на оперативно ниво. Се случуваше да се користат приват-

ни колегијални контакти да се добие некоја оперативна информација, со цел заштита 

на животите на припадниците на безбедносните сили.
55

 

 Затоа во рамките на истражувањето се третираше и оваа материја на командува-

ње, раководење со цел добивање на одредени сознанија за ефикасното и професио-

нално работење на безбедносните служби на терен во периодот на конфликтот. 

 На испитаниците им беше поставено прашањето во колку случаи заради грешка 

во командување се повредени или загинати луѓе во нивната околина, на што позитивно 

одговориле 37,2% додека негативно 56,1%. Доколку сметаме дека министерствата за 

внатрешни работи и одбрана вработуваат квалификувани, стручни и компетентни 

кадри кои меѓудругото се на раководни позиции, се поставува прашањето како толку 

голем процент 37,2% имало случаи на грешка во командувањето која резултирала со 

повредени или загинати. Дали нестручноста и незнаењето биле причини за грешките во 

командувањето или стресот и неможноста раководителите правилно здраворазумски да 

размислуваат за време на кризните дејствија и вооружени престрелки. Која и да е 

причината за ваквото постапување на раководниот кадар кој командува во безбеднос-

ните служби, министрерствата треба да направат сеопфатна анализа на проблемот со 

цел надминување на истиот. Доколку е нестручност во прашање потребно е кадровско 

екипирање или стручно усовршување на кадарот, а дококлу е неможноста на се 

справат се стресните ситуации на терен и неможноста на се делува под притисок, 

тогаш потребно е да се обучат припадниците во таа насока. 

 Истражувајќи го начинот на раководење за време на борбените дејствија, на 

испитаниците им беше поставено прашање дали морале да се повлечат од положба 

кога не требало, 58,9% одговориле да, а 35,1% не. Доколку го земеме предвид фактот 

дека поголемиот број на испитаници биле повеќегодишни активни службеници во 

безбедносните служби и можат стручно и компетентно да судат за правилноста на 

постапките на своите старешини, загрижува големата бројка на случаи кога биле 

повлечени, а според нивната проценка не требало да се реализира таква мерка. 

 Во однос на предавството тие беа запрашани дали заради предавство биле 

повредени или загинати луѓе во нивната околина, на што 34,6% одговориле со да, а 

58,5% со не. Интересен е податокот дека во 34,6% случаи предавството од страна на 

колегите е причина за повредени или загинати луѓе. Се поставува дилемата кој, како и 

на кој начин ја врши селекцијата за прием на припадници на безбедносните служби, 

кога има голем број на нелојални припадници. Останатите кои професионално, 

стручно ја обавуваат својата работа, за не многу голем финански надомест, жртвувајќи 
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во 2001 година 



 96 

се себеси и лојално работејќи, манифестирајќи патриотизам за одбрана на својата 

држава, се загрозени од делувањето на лицата кои со предавничко однесување предиз-

викале повредени или загинати припадници на безбедносни сили. Потребно е надлеж-

ните министерства да ја истражат оваа појава и можноста за нејзино повтроување да се 

сведе на најниско ниво, со цел заштита на своите припадници при делувањето на терен 

при вооружени престрелки и други активнсоти при употреба на огнено и друго оружје. 

 На овој податок се надоврзува и следниот резултат кој се однесува на 

прашањето дали дел од единицата избегале од положбата и 26,8% одговориле со да, а 

67,3% со не. И овој резултат навистина е фрапантен, бидејќи навистина голем број на 

припадници на безбедносните сили избегале од положбата, напуштајќи ги колегите. Би 

требало во нареден период да се истражи која е причината да се напушти местополож-

бата на борбените дејствија со цел надминување на ваквите проблеми во иднина, ана-

лизирајќи ги мотивите на лицата. 

 Во однос на неправилното раководење или недостаток на организација при 

постапувањето на терен, се случува во текот на борбата да се остане без муниција. Тоа 

им се случило на 22,0% од испитаниците, додека 72,6% немале такво непријатно 

искуство. И ваквите случаи бараат поопстојна анализа зошто дошло до ситуација ли-

цата на терен да снемаат муниција. Притоа можни се сериозни последици по здравјето 

и животот на припадниците на безбедносните сили, но и кај локалното население, 

доколку не се постапи во вистинскиот момент и не се одбие нападот кој е во тек. 

 Во текот на борбените дејствија преземајќи ги потребните мерки и активности 

на терен на 23,1% на испитаниците им се случило да останат сами, додека 70,9% не 

биле во таква ситуација. Истотака делувајќи на терен на 30,0% им се случило да 

упаднат во непријателска заседа, додека 64,3% не биле во таква ситуација. 

 Извршувајќи ги наредбите на претпоставените 34,6% од испитаниците одбиле 

неразумна наредба. Повторно се поставува прашањето за стручноста и професионал-

носта на раководниот кадар во безбедносните служби, кога нивните потчинети одби-

ваат наредби за кои ценат дека се неразумни. Во таа насока потребно е да се дообучат 

лицата кои се на раководни места по принципот на доживотно учење со цел стек-

нување на компетенции за работата која ја обавуваат. 

Во однос на работата и прифаќањето на забелешките на бранителите се заклучу-

ва дека тие иако работат во безбедносен орган и треба да го почитуваат принципот на 

хиерархија и субординација, и да ги примат на професионален начин критиките и забе-

лешките од страна на претпоставените, тие сепак не реагираат на тој начин.  

На прашањето дали се нервираат кога некој ги корегира 12,9% одговориле 

секогаш; 20,2% често; 42,3% понекогаш и 18,4% никогаш. Оттука моше да се заклучи 

дека многу мал број на испитаници не реагираат нервозно на корекциите од страна на 

старешините, а еден значителен дел има негативна реакција во врска со корекциите од 

страна на други лица. Истотака како резултат на критиките, испитаниците одговараат и 

на прашањето колку тоа ги разбеснува, а добиените одговори се 19,8% секогаш; 19,9% 

често; 38,1% понекогаш и 15,9% никогаш. Од овие показатели може да се заклучи дека 

корегирањето на испитаниците истотака предизвикува чувство на бес во голема мера и 

кај поголем број на испитаници. Само кај 15-тина проценти од целокупната бројка на 

испитаници никогаш не е предизвикано чувство на бес, додека кај останатите тоа е 

присатно. 

Во врска со нервозната реакција на одредена состојба се заклучува дека тие се 

нервираат и во случај кога треба да успорат заради туѓите грешки. Оттука може да се 

заклучи дека нивниот праг на толеранција е низок и туѓото однесување предизвикува 

одредена реакција од нивна страна кое тешко може да се контролира. Имено на 

прашањето дали се нервираат кога треба да успорат заради туѓите грешки 28,0% 
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одговориле секогаш; 29,5% често; 29,7% понекогаш и 7,5% никогаш. Само многу мал 

број испитаници, под 10% од вкупниот број не се нервират во случај кога некој друг ќе 

згреши, и тоа го примаат на начин кој не предизвикува одредена реакција кај нив. 

Останатиот дел на испитаниците тоа го прифаќа сериозно и има големо влијание врз 

нивните негативни реакции. 

Во однос на оценувањето на нивните задачи кај испитаниците се јавува бес и 

револт доколку тоа оценување не е позитивно. Имено на прашањето дали се разбеснети 

ако добро ја завршат работата, а ја оценат како лошо завршена работа 39,7% одгово-

риле секогаш; 24,9% често; 24,9% понекогаш и 5,7% никогаш. Се поставува прашањето 

зошто толкав мал број на испитаници не збеснува ако според нив добро завршената 

работа се оцени како лоша. Најпрво дискутабилно е дали тие можеби не се субјективни 

во оценката дека добро ја завршиле работата, можеби од страна на други лица, меѓу 

кои и нивни претпоставени таа работа ќе биде оценета како лоша. Сепак и ако 

навистина се во право дека работата која им била доверена не е сработена онако како 

што треба, сепак реакцијата која е предизвикана кај нив во форма на бес е многу изра-

зена. Само кај 5,7% од испитаниците не се забележува негативна реакција во 

гореневедениот случај, што претставува многу мал дел од вкупната бројка на 

испитаници. 

Во врска со валоризирањето на нивното работење на прашањето дали се нерви-

раат кога не им ја признаваат добро завршената работа 37,6% одговориле секогаш; 

27,1% често; 24,7% понекогаш и 5,1% никогаш. Одговорите се застапени речиси во ист 

процент како и кај претходното прашање, имено 40-тина % секогаш или често се 

нервираат, а кај само 5,1% нема никаква негативна реакција. 

На овие и на други слични прашања испитаниците покажуваат дека не многу 

успешно ги контролитаат реакциите кога некој ги критикува, или збеснуваат ако не им 

се признае завршената работа. Овие резултати изненадуваат бидејќи се очекува 

припадници на полициски и воени единици, кои имаат поминато тешки и напорни 

обуки за делување на терен во воени и екстремни услови да бидат поподготвени да 

делуваат под притисок. Напротив резултатите покажуваат дека кај голем дел од нив на 

емотивен план одредени реакции кои не се во нивен прилог предизвикуваат бурни 

реакции. Произлегува дека за истите би бил потребен и одреден тренинг за надмину-

вање на стресот и негово влијание врз нивното постапување на работното место. 

Истотака од аспект на почитување на принципот на хиерахрија треба да се подразбира 

дека тие работат во такви организации и служби каде подредениот треба да ги слуша 

командите на претпоставените, и со поголема доза на трпение и смиреност да реагира 

на евентуалните негативни однесувања или оценки. Се разбира дека и испитаниците 

треба да ги почитуваат наредбите, оценките и однесувањето на старешините и доколку 

не се позитивни за нив, се разбира освен доколку тие не се однесуваат на вршење на 

кривично дело, во кој слчучај тие имаат право и да ја одбијат наредбата. 

Во Република Македонија во поново време, а особено по потпишувањето на 

Охридскиот договор се остварува идејата за правична застапеност на припадниците на 

етничките заедници што не се мнозинство, во сите сфери на општественото живеење, 

вкучувајќи ги тука, се разбира и безбедносните служби. Работејќи на терен екипите 

кои делуваат на одредено подрачје делуваат во мешен етнички состав, со мешани 

патроли. Ова е во согласност и со приципите на community policing за приближување 

на службите до народот и до локалното население кое може да е истотака со мешан 

етнички состав. Заради тоа истражувањето опафаќа и прашање во врска со работната 

средина на испитаниците од аспект на етничкиот состав. 

Вработените за етничкиот состав во колективот изјавиле дека 30,1% етничкиот 

состав е чист, а во 55,8% составот е етнички мешан. За тие кои работат во етнички 
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мешан состав, тоа позитивно влијае во 12,3%, негативно влијае во 32,4% и сеедно е за 

36,6% испитаници. Со колегите албанци за конфликтот разговараат 19,5%, ретки 

33,9%, а не разговараат 32,7%. Доколку разговараат разговорите за 21,1% од испитани-

ците се тешки, конфликтни, за 25,2% цивилизирани и за 33,1% неутрални. 

Овие резултати укажуваат дека постои апатичен однос на испитаниците по 

однос на етничкиот состав на колективот каде што работат. На голем број испитаници 

речиси 40% им е сеедно како влијае на нивната работа етничкиот состав на колективот. 

Се поставува прашањето за меѓучовечкиот однос помеѓу вработените во една орга-

низациона единица каде што има мешан етнички состав и начинот на комуникација. 

Имено апатичниот однос кој е констатиран кај дел од испитаниците не води кон 

успешно и професионално извршување на задачите. Ова е особено значајно заради 

фактот што колегите се упатени едни на други во критични ситуации при што може да 

им биде загрозен животот. Доколку не постои доверба едни меѓу други, вработените не 

се во можност да постапуваат по начелото на брзина и оперативност. Ако тие размис-

луваат дали да имаат доверба во колегите, дали тие ќе реагираат навремено и коректно, 

дали да се плашат дека ќе останат сами на терен или некој ќе ги предаде (што беше 

потврдено со истражувањето), нема да можат да се посветат целосно на успешното 

реализирање на мерките и активностите на терен. 

Од горенаведените констатации произлегува прашањето за проблемот на 

мотивирање на припадниците на безбедносните сили. Имено доколку тие забележат 

несоодветен начин на командување од страна на нивниот раководен кадар, доколку 

постои недоверба кон работењето на колегите од друга етничка припадност, доколку 

не постои меѓусебна доверба која ќе биде причина за брзо и ефикасно постапување на 

терен без грижа за предавство или друго негативно однесување од колега, со што може 

да се загрози нивниот живот или животот на други лица, се поставува прашањето како 

и на кој начин ќе ги мотивираме вработените
56

. Се разбира дека демотивирачки делува 

работа во колектив во кој не се чувствувате безбедно, или имате недоверба кон 

колегите, кога се случило да останете сам на терен или колегите со кои непосредно 

соработувате ќе ве предадат. 

Во врска со мислењата на испитаниците за можноста да се повтори конфликтот 

од 2001 година 46,3% сметаат дека постои опасност, 6,0% дека не постои, 27,1% не се 

сигурни и 12,3% не знаат. Ова укажува на ставовите на испитаниците за можносста 

конфликтот да се повтори, и еден голем дел од нив прогнозира дека постои можност 

тоа да се случи. Во истражувањето не се наведува врз основа на кои параметри го 

имаат ова мислење, но сепак речиси половина од испитаниците сметаат дека тоа е 

можно. 

По однос на учеството на испитаниците во одбрана на Република Македонија 

доколку за тоа има потреба, 43,5% изјавуваат дека повторно би земале учество, 20,2% 

се изјасниле негативно, 21,7% се несигурни и не знаат 7,2%. 

Речиси половина од испитаниците се изјасниле дека доколку има потреба за 

нивен повторен ангажман тие пак би се вклучиле во одбраната на Република 

Македонија. Тоа укажува дека тие се лојални припадници на безбедносните сили, со 

патриотско чувство за заштита на државата. Иако веќе беше констатирано дека имало и 

грешки во раководењето, дека имаат и голем број на негативни искуства, се 

чувствуваат и незадоволни од третманот од страна на државните органи (види 

Извештај), сепак Република Македонија може да смета на овие припадници на 

безбедносните сили и на нивната стручност и професионалност. 

                                                 
56
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 И на крајот како завршна констатција можеме да подвлечеме дека, со 

реализација на овој истражувачкиот проект добиени се важни резултати. Резултатите 

се однесуваат на социјалниот, правниот, психолошкиот аспект на ставовите на 

припадниците на безбедносните сили учесници во кофликтот 2001 година. Преку овие 

резултати се доаѓа до сознанија како и на кој начин бранителите реагираат во 

постконфликтниот период, како се прифатени и на кој начин комуницираат со 

непосредната потесна средина- семејство, но и пошироката средина, колегите и сл. 

Осознаени се нивните ставови и чувства во однос на конфликтот во 2001 година, како 

и реакцијата на државата кон бранителите денес. 

Во однос на аспектите кои ги проучува криминалистиката како наука, а кои се 

однесуваат на раководењето и донесените одлуки од страна на старешинскиот кадар, 

грешките кои притоа се сторени и негативните последици кои произлегле од истите, 

мотивираноста на бранителите за совесно и професионално извршување на оператив-

ните задачи на терен за време на кризни ситуации и други аспекти при реализирање на 

оперативно-тактички мерки, добиени се резултати кои ја расветлуваат оваа материја. 

Она што е многу значајно е можноста да се детектираат грешките кои се имаат 

случено за време на конфликтот во 2001 година на било кое поле и од било кој аспект, 

и да се дефинираат начините да се корегираат последиците доколку е тоа можно 

(статусот на бранителите на пр). Затоа е неопходно потребно да се продолжи 

истражувањето со втора фаза во која би се расветлиле моментите кои се потврдени со 

ова истражување, со цел ,,учење на грешките,,. Со натамошно продолжување на овој 

проект би се преземале мерки за надминување на одредени состојби (психолошки на 

пр), би се согледала потребата од евентуална едукација и стручно усовршување на 

кадрите во безбедносните служби, разгледување на кадровската политика за екипира-

ње на одделни министерства надлежни за следење и одржување на безбедноста на 

Република Македонија. 

Сметам дека менаџерските тимови на надлежните министерства треба да се 

заинтересирани одредените резултати до кои е дојдено да се доистражат, одредени 

аспекти кои не биле опфатени (на пример вршење на кривични дела за време на 

воените дејствија, воените профитерства, насилството при заробеништвото и 

самоубиствата на бранителите кои биле заробени и др) да се расветлат. 

Со завршувањето на овој истражувачки проект со кој е дојдено до емпириски  

сознанија за еден многу специфичен период на нашата држава непосредно по 

нејзиното осамостојување, истражувачкиот тим на Факултетот за безбедност се 

профилира за натамошни дополнителни истражувања на оваа тема. Се разбира дека 

сите аспекти не можат да се расветлат со реализирање на една анкета, туку потребно е 

натамошно пошироко истражување на овие, но и на други аспекти со цел надминување 

на последиците од конфликтниот период во 2001 година. Особено значајно би било и 

вклучување на надлежните министерства со свои човечки, логистички, материјални и 

други ресурси во следнитре фази на овој истражувачки проект. 
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Заклучни согледувања 
 

1. Истражувачкиот зафат во целина покажа дека актуелизирањето на ова праша-

ње е општествено оправдано и научно потребно. Општествената димензија се огледа 

во тоа што станува збор за една социјална група група, која согласно својата улога во 

едно конфликтно време учествува во процеси поврзани со одговорноста и чувството на 

патриотизам кон својата земја, учествува во воен конфликт е и изложена на дејствија 

кои излегуваат од нормалната матрица на секојдневниот живот. Искуството, во 

досегашната историја, покажува дека политичките режими имаат соддветен однос и 

почит за делото кое го сториле, за својата земја и за сочувувањето на нејзиниот 

суверенитет. Но, случајот со припадниците на безбедносните сили, особено по 

завршувањето на воениот конфликт, начинот на завршувањето на истиот, особено 

настојувањето да  се врши „помирување“ со судрената страна, донесувањето на законс-

ките проекти за амнестија и други прописи и акти со кои се отстрануваат или се 

намалуваат причините за меѓуетничка тензија, рефлектираше со постапки со кои е 

маргинализрана објективната положба и учеството на оваа социјална група. И преземе-

ните акивности од страна на политичките состави, особено по изборите и изборните 

активности, особено реорганизацијата на единиците, распоредувањето на командниот 

и друг стручен кадар на задачи што се под нивото на стручната и искуствената 

активност, како и се поприсутните и повидливи обиди да се оквалификуваат однесува-

њата на поединци поблиски кон овој или оној партиски табор, како и ревизијата врз 

судските одлуки, извршена од страна на судските органи, посебно ситуацијата на 

повраток на средставата добиени со судски пресуди за претрпена нематеријална штета, 

а во тие рамки и отпорот кон облиците на здружување и вршење на легитимен прити-

сок кон органите на власта, условија  кај оваа група да се појават облици на незадовол-

ство и секако и изневерени очекувања. Таквата атмосфера влиајеше во процесот на 

вкупниот процес на истражување. За време на реализацијата на истражувањето осо-

бено беа актуелни и во јавноста присутни дебати меѓу власта и претставницците на 

здруженијата на учесниците на безбедносните сили. 

Истражувачката активност кај дел од испитуваната популација беше дожи-

вувана и прифаќана како интерес од кој очекуваат поместување кон решавање на 

проблемите и воопшто односот на заедницата кон нив. Бидејќи интересот на научно-

истражувачкиот тим е мотивиран од научни цели и е ориентиран низ една објективизи-

рана постапка да се обиде да актуелизира дел од прашањата и проблемите поврзани со 

припадниците на безбедносните сили учесници во конфликтот 2001 година, и врз 

основа на резулататите да се обиде да предложи или да соопшти кои се можните 

правци за нивно решавање. 

Во истражувањето се анкетирани 667 испитаници припадници на безбедносните 

сили учесници во конфликтот 2001 година и тоа од редот на припадниците на 

Министерството за внатрешни работи, Армијата, резервниот состав и селските стражи. 

Истражувањето беше спроведено во 10 градски средини (Кавадарци, Тетово, Брвеница, 
Скопје, Куманово, Прилеп, Берово, Штип, Радовиш, Крива Паланка). Најслаб одзивот 

беше во Скопје. Според припадноста на безбедносните институции за време на конф-

ликтот како припадници на Министерството за внатрешни работи, биле и тоа: како 

припадник на Специјалната полиција 86 или 12,9%, како припадник на Посебните 
полициски единици 149 или 22,3% како полицаец во униформа кој одел на терен во 
кризните региони 68 или 10,2%, како полицаец во униформа кој работел во полициска 
станица во кризните региони 21 или 3,1%. Како припадници на Армијата на Република 
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Макеоднија се изјасниле: како припадник на резервниот состав на Армијата 142 или 
21,3%; како лице ангажирано со договор за дело 28 или 4,2%; како војник на 

отслужување на воен рок 26 или 3,9%, како професионален војник 66 или 9,9%; како 
подофицер 39 или 5,8% и како офицер 27 или 4,0%. 

Според брачниот статус домираат испитаниците што живеат во брачна 

заедница 77,9%. Висок е бројот на оние испитаници што не се во брачна заедница 

18,7%. Според регионот во кој учествувале во конфликтот од 2001 година можеме да 

констатираме дека доминираат припадниците на безбедносните сили кои учествувале 

во тетовскиот кризен регион со 37,% од испитаниците, а доаѓаат оние испитаници кои 

учествувале во дејствијата во трите кризни региони со 28,%. И во врска со времето 

поминато на кризните региони, посебно за должината на учеството во конфликтот од 

2001 година. значителен дел од 51,0% одговориле дека учествувале од почетокот до 

крајот, што значи дека повеќето од половината испитаници биле изложени да 

постојани облици на притисок и конфликт, што, се разбира, има соодветно влијание и 

врз психосоцијалната состојба на учесниците во истражувањето. 

И според кртериумот зафатеност на местото на живеење во конфликтното 
подрачје доминираат испитаници што се од региони настрана од конфликтните 

дејствија 366 или 35,7%, односно 9,4% живеат на подрачјето каде што се случуваше 

конфликтот. 

2. Врз основа на анализата на податоците, со помош на тестирањето на предикa-

торскиот систем на варијабли за проценка на психо-физиолошките симптоми на 

стресот (депресивност, анксиозност, наметнување на мислите поврзани со конфликтот, 

избегнување на мислите поврзани со конфликтот и агресивноста), и на критериумски 

варијабли особено проценката на односите со другите, (особено со членовите на семеј-

ството, со блиските), во периодот по учеството во конфликтот 2001, покажуваат дека 

на истите влијание целиот предикторски систем на варијабли. Резултатите се 

статистички значајни, со мултипли корелации (RO) кои се движат во распон од (0,20 до 

0,71).  Статистичката значајност е објаснета и со коефициентите на детерминација 

(DELTA) кои се движат во распон од (5% до 50%). Останатите необјаснети проценти 

(%) од вкупните варијабилитети на критериумските варијабли се препишуваат на 

другите фактори односно карактеристики на испитаниците што не беа предмет на ова 

истражување (други тестови за проценка на психо-физиолошките симптоми на стресот, 

условите за време на анкетирањето и слично).  

Од анализата на истражувачките резултати може да се констатира дека симпто-

мите на трауматизираност влијаат врз односите на испитаниците со други луѓе, особе-

но во семејството што се манифестира низ облици на дисфункционално функционира-

ње: одбегнување на блискост, склоност кон конфликти, прекин на комуникација, зами-

нување од дома па дури и психичко и физичко насилство.  

Продлабочената анализа на резултатите укажува и на тоа дека од поединечното 

влијание од системот на предиктори врз секоја од критериумските тестови во 

истражувањето се констатитра дека: 

 депресивноста, анксиозноста, наметнувањето на мислите поврзани со 

конфликтот, избегнувањето на мислите поврзани со конфликтот и 

агресивноста  се статистички фактор што влиаје на (не)согласувањето со 

сопругата (девојката, односно партнерката); 

 склоноста кон агресивните реакции кај испитаниците значајно влијае врз 

постоењето на конфликтите во семејството;  

 присуството на склоност кон агресивните реакции, но и постоење на 

симптомите на PTSD кај испитаниците значајно влијае врз физичкото 

пресметување во семејството; 
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 симптомите на депресивност како и симптомите на PTSD кај испитани-

ците значајно влијае на тоа да проблемите се решаваат со прекин на 

разговор, што претставува дисфункционален начин на комуникација;  

 исто така, симптомите на депресивност, симптомите на PTSD како и 

склоност кон агресивни реакции кај испитаниците значајно влијаат на 

тоа проблемите да се решаваат со заминување од дома што е уште еден 

дисфункционален начин на комуникација во семејството; 

 симптомите на депресивност, симптомите на PTSD, анксиозност и 

агресивност како состојба кај испитаниците значајно влијае на тоа 

испитаниците да го проценат своето семејство како семејство во кое 

владее несогласување меѓу членовите; 

 симптомите на депресивност и симптомите на PTSD, кај испитаниците 

значајно влијаат на промените во однос на блиските луѓе после 

учеството во конфликтот; 

 симптомите на депресивност, симптомите на PTSD како и агресивноста и 

склоноста кон агресивни реакции кај испитаниците значајно влијае на 

тоа тие почесто да влегуваат во вербални конфликти со другите по 

учеството во конфликтот 2001; 

 симптомите на депресивност, анксиозност, агресивност и склоност кон 

агресивни реакции значајно влијае на тоа испитаниците да се однесуваат 

агресивно повеќе отколку пред учеството во конфликтот; 

 симптомите на депресивност, симптомите на PTSD како и агресивност и 

склоност кон агресивни реакции кај испитаниците значајно влијаат на 

тоа тие да ги понижуваат и омаложуваат другите; 

 симптомите на депресивност, агресивност и склоност кон агресивни 

реакции кај испитаниците значајно влијаат на тоа тие физички да се 

пресметуваат со другите; 

 симптомите на депресивност, анксиозност, агресивност и склоност кон 

агресивни реакции кај испитаниците значајно влијае на тоа тие да 

избегнуваат блискост со другите; 

 симптомите на депресивност, анксиозност и агресивност кај испитаници-

те значајно влијае на тоа тие да се повлекуваат во себе; 

 симптомите на депресивност, анксизност, симптомите на PTSD и 

склоност кон агресивни реакции кај испитаниците значајно влијаат на 

тоа тие се чувствуваат дека другите не ги разбираат. 

  Во прилог на ваквата констатција се и перцепциите на самите испитаници, 

осбено за промените што настанале кај нив, особено по конфликтот од 2001, во однос 

на другите, особено на блиските. 

 Од целината на истражувањето можеме да констатираме дека резултатите 

укажуваат на следните сознанија: 

а) Кај оделни припадници на безбедносните сили заради изложеноста на воена траума се 

јавуваат психолошките последици во форма на симптоми на PTSD, депресија, анксиозност 

и агресивност.  

Ваквиот хипотетички став е во потполност докажан. Имено, испитаниците како група 

покажуваат зголемена анксиозност, депресивност, агресивност (особено како состојба) а 

присуство на симптомите на наметнување и избегнување, што се всушност симптомите на 

PTSD се на горна граница но не ја надминуваат ,што значи дека се движат во граница на 

нормала. Но, кога ќе се земат во предвид процентите на оние бранители кои имаат 

зголемени вредности на дадените тестови се добива следното:  

 Симптомите на депресивност покажуваат 87% од испитаниците; 
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 Симптомите на анксиозност покажуваат 52% од испитаниците; 

 Симптомите на наметнување покажуваат 52% од испитаниците ; 

 Симптомите на избегнување покажуваат 54% од испитаниците; 

 Агресивноста како црта е присутна кај 82% на испитаниците ; 

 Агресивни реакции се присутни кај 33% од сите испитаниците; 

 Агресивност како состојба е присутна кај 77% од сите испитаници;  

 

Анализираните резултатите упатуваат на тоа дека повеќе од половина од 

припадниците на безбедносните сили учесници во конфликтот 2001 година, 

покажуваат симптоми на депресивнст и анксиозност, како и симптомите на PTSD: 

неволно наметнување на впечатоците врзани за траумата и избегнување на се што 

потсетува на траумата. Aгресивноста е многу повисока, и тоа повеќе кога се работи за 

агресивни чувства а помалку за агресивни реакции. Toa значи, дека, иако имаат 

чувство на бес, испитаниците се контролираат во поглед на неговото манифестирање, 

што е во согласност со постојните сознанија од областа на психологијата на стресот, 

при тоа како емоционални реакции карактеристични за стресот најчесто се наведувани 

анксиозноста, бесот и тагата, а можат да се појават и како срам, вина и презаситеност. 

Анксиозноста и депресивноста се чести симптоми придружени со симптомите на 

PTSD. 

 Анксиозноста е вид на напнатост која субјектот ја чувствува кога неговата 

севкупна животна ситуација ги надминува неговите способности. Со други зборови, 

личноста е анксиозна кога не е во состојба да излезе на крај со животните тешкотии. 

Депресивноста, пак, претставува увид во неможноста на адаптација помеѓу субјектот и 

светот, при што тој е убеден дека неадаптацијата е негова грешка, а дека тој како 

личност е неадекватен и безвреден. Агресивноста е однесување кое проистекнува од 

чувство на лутење. Субјектот чувствува лутење кога проценува дека некој неоправдано 

се однесува така што ја загрозува некоја вредност на субјектот. Бранителите 

покажуваат ниска толеранција на различни фрустрации. 

Сите овие емоции претставуваат одговор на промената која се случила помеѓу 

личноста на нашите испитаници и околината. Трауматските искуства кои тие ги 

доживеале довеле до реакции на стрес кои по враќањето останале да опстојуваат 

заради нивно неразрешување а и заради недоволната подршка од општеството. 

Од применетата факторската анализа на психолошките варијабли во истражува-

њето добиена е една значајна (главна) компонента која би можело да се интрепетира 

како генерален психолошки фактор, кој го нарековме фактор на трауматизираност. 

Односот на личноста кон трауматското искуство содржи когнитивни елементи 

(уверувања) како што се неприфаќањето на тоа што се случило, страв од тоа искуство, 

увереноста дека не може да се носи со него и избегнување на се што потсетува на 

траумата, за да се избегнат болните емоции. Истражувањето покажува дека во факторс-

ката анализа од сите варијабли варијаблата избегнување е најдоминантна и најмногу 

придонесува за факторот на трауматизираност кој е карактеристичен за нашите испита-

ници. Некои од когнитивните елементи водат кон депресивноста, како што е 

самообвинувањето и чувство дека животот нема смисла. 

Трауматизираните бранители покажуаваат губиток на довербата во општеството 

кое ги пратило да војуваат, а сега ги игнорира. Проблемот на воена траума со време не 

се намалува, туку напротив расте. Кај бранителите е присутно чувство на отфрленост, 

отуѓеност и неразбирање од страна на околината што доведува до одржување на 

споменатата емоционална состојба.  

б) Истражувањето потврди и дека тежината и бројот на трауматските искуства 

влијаат врз присуството на симптомите (PTSD, депресија, анксиозност и агресивност). 
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Резултатите од применетата регресивна анализа покажуваат во целина, дека изложе-

носта на војните стресори има високо значајни мултипли корелации со поедините 

индикатори на психопатологија кои вообичаено се сметаат за психолошки последици 

на изложување на стресорите: депресивност, анксиозност, агресивност, наметнување и 

избегнување на мислите поврзани со трауматскиот настан, што е во согласност со 

утврдениот став дека врз стресните настани карактеристични за учеството во војната, 

(како што се борбени дејствија и други искуства со кои на бранителите им бил 

загрозен животот или животот на другите) најмногу влијаеле за јавување на реакции на 

стрес.  

в) Истражувачките резултати потврдуваат дека присуството на симптомите 

(PTSD, депресија, анксиозност и агресивност) влијае врз односите на припадниците на 

безбедносните сили со другите луѓе, а особено на односите со членовите на 

семејството. Од резултатите на регресивната анализа може да се констаира дека 

симптомите на стресот: депресивност, анксиозност, наметнување на мислите поврзани 

со конфликтот, избегнување на мислите поврзани со конфликтот и агресивноста 

влијаат врз односите со другите, особено со членовите на семејството.  

 Овие резултати јасно покажуваат дека симптомите на трауматизираност влијаат 

врз односите на испитаниците со други луѓе, особено во семејството во смисла на 

нарушување на неговата функционалност. Така, одбегнување на блискост, несогласу-

вање со сопругата-девојката , склоност кон конфликти, прекин на комунуникација, 

заминување од дома, психичкото и физичкото насилство претставуваат 

дисфункционални начини на комуникација во семејството.  

Симптомите на трауматизираност влијаат на тоа испитаниците своето семејство 

да го проценуваат како семејство во кое владее несогласување меѓу членовите. И 

самите испитаници ја перцепираат промената во однос на другите, особено на блиски-

те по конфликтот 2001. Тие проценуваат дека почесто влегуваат во вербални конфлик-

ти, избегнуваат блискост со другите, се повлекуваат, чувствуваат дека другите не ги 

разбираат се однесуваат поагресивно отколку пред конфликтот. Ваквите резултати се 

во согласност со сознаијата од другите истражувањата, кои пак, утврдиле дека траума-

тизираното лице во семејството делува како фактор на трауматизација на семејниот 

систем, со тоа што во својата улога потешко се снаоѓа, ги фрустрира другите со својата 

чувствителност и, ја редуцира комуникацијата со блиските. 

 

3. Слободното време и начинот на кој тоа се органзира покажува дека во општи-

те претстави за интереите и интересирањата на оваа истражувана група се карактерис-

тични определени пресеци. Може да се констатира дека најголемиот број на испитани-

ци најчесто гледа телевизија 60,86%, 35,18% слуша радио, 23,86% спортуваат, потоа, 

22,50% времето го минуваат во кафеани и кафулиња, 21,29% работат на компјутер и 

уште толку (21,28%) се забавуваат на компјутер, 20,16% најчесто одат на излети. 

Интесено е дека од нив 20,00% одговориле дека често спортуваат (трчаат, играт фудбал 

и слично), 16,07% одат на лов и риболов (во сезона), 14,90%, се занимаваат со свирење, 

сликање, пишување и слични активности, а додека 14,43% често одат во ресторани, 

барови и ноќни клубови, 13,84% не одат по роднини, а 88,62% не читаат книги.  

Врз основа на учеството на манифестните варијабили, преку примената на 

факторската анализа, како истражувачка техника, добиените се латентните фактори 

кои што укажуваат на тоа дека слободното време е детерминирано од:  

 факторот на спортски активности на бранителите; него го дефинираат варијаб-

лите (спорт, спортувам-трчам, играм фудбал, вежбам во теретана и вежбам 

боречки спорт и вештини) со сатурации кои се движат од 0,597 до 0,731; 
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 факторот взаемно посетување на лица и верски објекти, што го дефинираат три-

те варијабли (посета на роднини, посета на пријатели и одење во црква/џамија) 

со сатурации 0,650-0,818;  

 факторот на користење на компјутери, што го дефинираат две варијабли (работа 

на компјутер и забава на компјутер) со доста високи сатурации 0,860-0,871; 

 факторот на релаксирање е дефиниран преку варијаблите (читање весници, 

слушање радио и гледање телевизија) со сатурации 0,542-0,766;  

 факторот на боемско ноќно забавување и дружење е деклариран преку 

издвојувањето на активностите на бранителите за посетување на ресторани, 

барови, ноќни клубови, кафеани и кафулиња со сатурации кои се доста високи 

0,821-0,828; 

 факторот на посетување на културни и уметнички манифестации и објекти го 

соченуваат оние активности на бранителите кои се насочени кон посетување на 

кино, театар, концерти, сериозна музика, изложби но и кон читање на книги, со 

сатурации од 0,430-0,783;  

 факторот на рекреативни и креативни активности на бранителите е дефиниран 

со варијаблите (лов и риболов, излети, свирење, сликање и пишување) со средни 

и високи сатурации 0,386-0,799; 

Комуналитетите (h²)укажуваат дека најдобри валидни претставници на добие-

ните латентни фактори се следните варијабли: F1- спортувам (трчам, играм фудбал и 

сл.) h²=0.711, F2- посета на пријатели h²=0.745, F3- забава на компјутер h²=0.822, F4- 

слушање радио h²=0.577, F5- ресторани, барови, ноќни клубови h²=0.774, F6- театар, 

концерти, сериозна музика, изложби h²=0.688 и F7- свирење, сликање и пишување 

h²=0.689. 

 

4. Интересна е перцепцијата на испитаници за тоа дали е променет односот кон 

нив и во која насока. Имено, за 76,2% од испитаниците смета дека односот кон нив 

негативно е сменет, што упатува на констатацијата дека се изневерени дел од очекува-

њата на оваа група испитаници. Негативната перцепција за односот на средината кон 
припадниците на безбедносните сили учесници во конфликтот е во тесна врска со 

општата перцепција за односот на општеството и заедницата кон нив. Имено, во изми-

натите години, особено по завршувањето на кофликтот, отворањето на прашањето на 
нивната положба, посебно односот на водечките сили кон нивниот придонес во 
одбраната на земјата е неразбирлив и не со очекуваната постапка на непризнавање и 

негација на влогот и напорот што е направен од нивна страна. Тоа, објективно 

предизвикува незадоволство и разочараност од постапките на заедницата, особено од 
политичката заедница.  

Слични се и  перцепциите за тоа какви последици трпат заради учеството во 

конфликтот. Повеќето од 1/3 од испитаниците сметаат дека токму зради учеството во 

конфликотот трпат последици, 25,4% дека не трпат последици и повеќе од една 

третина или 39,7% не можат да оценат. Ваквата дистрибуција упатува на ставот дека 

меѓу испитаниците зголемен е степенот на незадоволство и дека во перцепцијата за 

односот на средината во која работат, учеството во конфликтот, има негативно влија-

ние. Од истражувањето може да се констатира дека 90,19% од испитанците единствено 

нешто што очекуваат од средината во која работат е да останат на работа, 79,19% оче-

куваат поголемо разбирање од претпоставените, 79,52% од испитаниците очекуваат да 

останат да работат на соодветно работно место, 73,67% да имаа повисоки финансиски 

примања и само 60,85% очекуваат да работат на повиско систематизирано работно 

место.  
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Со истражувањето утврдивме дека во комуникациите меѓу припадниците на 

безбедносните сили и припадниците на албанската етничка заедница се одвиваат тешко 

и конфликтно. Така мислат 25,6%, 32,1% се одвиваат цивилизирано и и во најголемиот 

број случаи 42,3% се одвиваат неутрално. Ваквата структура на одговорите укажува 

дека еден значителен дел од испитаниците има контакти и разговара со припадниците 

од албанската етничка заедница во Република Македонија и дека повеќе од 2/3 меѓу 

себе разговараат цивилизирано и неутрално, што во основа значи дека постои определн 

степен на почитување и толеранција во контактите меѓу нив.  
Интересен наод е и перцепцијата на испитаниците за нивната прифатеност во 

средината. Имено од одговорите можеме да утврдиме дека 52,85%, често, многу често 

или секогаш имаат чувство дека не ги разбираат, 39,34% се повлекуваат во себе, 

38,02% влегуваат во вербални конфликти, 37,28% агресивно се однесуваат, 33,34% 

избегнуваат блискост, 19,44% ги навредуваат, понижуваат и омаловажуваат другите и 

11,04% физички се пресметуваат. Ваквите промени несомнено имаат влијание на 

вкупните односи и на односите во семејството и заедницата во целина, што несомнено 

ја отвара потребата од дефинирање стратегија и развивање на облици за социјално 

прифаќање во заедницата и подобрувањето на комуникацијата и комуникациските 

техники, односно развивање на програми за совладување на стресот и стресните 

доживувања од конфликтот. 

И за тоа какви се односите со семејството, поточно на кој начин ги разрешувате 
проблемите, 74,21% од испитаниците одговориле дека има кавги и расправии во 

нивните семејства, 67,59% тврдат дека го прекинуваат разговорот, 38,74% заминуваат 
од дома и 18,10% физички се пресметуваат. Ваквата дистрибуција покажува дека во 
вкупното поведение на испитаниците постојат ситуации што влијаат и на начинот на 

восприемањето и решавањето на отворените прашања. 
Резултатите од истражувањето покажуваат дека испитаниците, учесници во 

конфликтот 2001 година, преживеале настани со висок степен на стресогеност, како 

што се настаните кои претставувале директна или потенцијална смртна опасност, 

ранливост или загрозеност на личен или туѓ физички интегритет. Како резултат на тоа 

кај нив настанале промени на психолошки план, од кои се најизразени промените во 

сферата на емоционалните процеси. Имено, испитаниците покажуваат зголемена 

анксиозност, депресивност, агресивност и симптомите на PTSD . 

Очигледно дека учеството во конфликтот 2001 година кај испитаниците довело 

до трајно менување на личноста, кое надлежните државни органи не го зеле предвид и 

не им понудиле можност за опоравување и психичко исцелување. Доживувањето на 

трауматска ситуација бара што побрза интервенција, во психологијатa позната под 

назив интервенција во криза. Со оглед на тоа што таа изостанала, за лекување на 

неразрешените последици на траумата потребна е сериозна и континуирана работа која 

подразбира психолошка помош и подршка како и подршката на целото семејство. 

Изложеноста на војните стресори кај нашите испитаници покажува високо 

значајни корелации со поедини индикатори на психопатологија кои вообичаено се 

сметаат за психолошки последици на изложување на стресорите: депресивност, анк-

сиозност, агресивност, наметнување и избегнување на мислите поврзани со трауматс-

киот настан.  

Актуелните симптоми на трауматизираност влијаат врз односите на испитани-

ците со другите луѓе, особено со блиските во семејството во смисла на дисфункционал-

но функционирање: одбегнување на блискост, склоност кон конфликти, прекин на 

комуникација, заминување од дома па дури и психичко и физичко насилство.  
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5. Анализата на одговорите на прашањата кои се однесуваат на правниот дел од 

истражувањето овозможува да се изведе заклучок дека законските решенија и нивната 

имплементција од надлежните органи во Република Македонија е незадоволителна. 

Незадоволството од законската регулатива нужно упатува на потребата за нејзино 

унапредување. Како пример кој би можел да се следи при унапредувањето на законски-

те решенија е Хрватска односно Законот за правата на хрватските бранители од Татко-

винската војна и членовите на нивните семејства.  

Од истражувањето произлегува дека припадниците на безбедносните сили иска-

жале особено незадоволство и за односот на државните институции во поглед на раз-

бирањето кое го покажуваат за нивните проблеми и потреби како бранители кои 

учествувале во одбраната на РМ. Врз основа на ваквиот резултат од истражвањето 

нучно се наметнува потреба институциите да превземат мерки во насока на подобру-

вање на нивниот однос кон бранителите и да ги разгледаат можностите за исполнување 

на нивните барања и потреби.  

 

6. Во однос на аспектите кои ги проучува криминалистиката како наука, а кои 

се однесуваат на раководењето и донесените одлуки од страна на старешинскиот 

кадар, грешките кои притоа се сторени и негативните последици кои произлегле од 

истите, мотивираноста на бранителите за совесно и професионално извршување на 

оперативните задачи на терен за време на кризни ситуации и други аспекти при реали-

зирање на оперативно-тактички мерки, добиени се резултати укажуваат дека можат да 

се детектираат грешките што се имаат и да се дефинираат начините да се корегираат 

последиците (статусот на бранителите на пр). Затоа е неопходно потребно да се 

продолжи истражувањето со втора фаза во која би се расветлиле моментите кои се 

потврдени со ова истражување, со цел ,,учење на грешките“. Со натамошно продолжу-

вање на овој проект би се преземале мерки за надминување на одредени состојби (пси-

холошки на пр), би се согледала потребата од евентуална едукација и стручно усовр-

шување на кадрите во безбедносните служби, разгледување на кадровската политика за 

екипирање на одделни министерства надлежни за следење и одржување на безбедноста 

на Република Македонија. 

Неопходно е да се покрене инцијатива пред менаџерските тимови на надлеж-

ните министерства и со цел да се презентираат истражувачките резултати како и да им 

се понуди соработка за натамошни продлабочувања на истите, особено аспектите кои 

до сега не биле опфатени (на пример вршење на кривични дела за време на воените 

дејствија, воените профитерства, насилството при заробеништвото и самоубиствата на 

бранителите кои биле заробени и др) да се расветлат. 

 

7. Дали врз основа на добиените резултати можеме да кажеме дека нашите 

испитаници страдаат од PTSD? Иако тоа не можеме со сигурност да го тврдиме, 

бидејќи за поставување на таквата дијагноза е потребна поширока батерија на тестови 

и индивидуална психолошка експлорација, добиените скорови укажуваат на 

алармантна психо-социјална положба на овие лица. Присуството на симптомите кои 

укажуваат на PTSD, како и симптомите на анксиозност и агресивност, даваат една 

слика за овие лица како високо ризична категорија во поглед на ментално здравје во 

нашето општество. Факторската анализа на психолошките варијабли укажува на 

постоењето на еден фактор кој ги поврзува другите фактори, а кој го нарековме фактор 

на трауматизираност. 

Резултатите на ова истражувње покажуваат дека изложеноста на стресните 

настани за време на учеството во конфликтот, кои биле бројни и мултипли, довеле до 

повеќе реакции на стрес: анксиозност, депресивност, симптоми на PTSD (избегнување 
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и наметнување на мислите) и агресивност. Овие реакции, пак влијаат на менување на 

односите со другите, особено во семејството во смисла на зголемено присуство на 

конфликти, агресивност и одалечување од другите. 

 Додека професионалците на земјите во нашето опкружување (Хрватска, 

Србија, Босна) се загрижени затоа што во нивните средини многу се зборува за овој 

проблем, а многу малку се преземаат конкретни активности за да им се помогне на 

воените ветерани, кај нас за психичката состојба на учесниците од конфликтот 

воопшто не се ни зборува. Овие луѓе се видливи во општеството само кога ги бараат 

нивните права, но, се невидливи кога е во прашање нивната здравствена и психичка 

состојба за која никој не се интересира, а камоли да им се понуди било каква подршка 

и помош.  

Постојат два можни пристапи на овој проблем: првиот, како досега, е одбегну-

вање и игнорирање дека постојат психо-социјалните проблеми на учесниците од 

конфликтот, и вториот, за кој ние се залагаме е активно учество во проценката, поста-

вување и решавање на психолошките и правните проблеми. Кај воените ветерани со 

време, како што и нашето истражување покажува, трауматизираноста не се намалува, 

туку расте. Такавата состојба влијае на тешкотии во разрешувањето на секојдневните 

животни проблеми на конструктивен и адекватен начин; доаѓа до повлекување од 

општествениот живот и до наталожување на незадоволството, бесот, вината, а како 

последица се јавуваат: разводи, проблемите на работа, семејно насилство, проблем на 

зависност, па и обиди за самоубиства и убиства. На тој начин, трауматизираноста 

влијае на интрапсихички и инерперсонален план, што доведува до комликации пред се 

во семејните односи, но и воопшто во односите со другите. На тој начин и членовите 

на семејството стануваат трауматизирани, така што овој проблем се пренесува 

трансгенерациски и на децата. Крајниот резултат е општествената изолација на овие 

лица. 

 Вториот пристап е прифаќање на фактот дека во нашата држава живеат 

учесници во конфликтот 2001 година и дека имаат психо-социјални проблеми како 

последица од тој конфликт. Тоа значи дека со нив треба да се работи што ќе придонесе 

тие да го надминат своето трауматско искуство за да можат подобро да функционираат 

на психо-социјален план. Со разрешување на трауматското искуство се намалува 

веројатноста за вклучување во активности во кои се манифестира насилство. Едновре-

мено, тие ќе можат без емоционално оптоварување да зборуваат за своето искуство и 

да им кажат на другите каква е вредноста на мирот.  

Учесниците во конфликтот генерално зборуваат дека имаат чувство на отфрле-

ност од општеството, кое не само што не ги наградило за одбраната на државата, туку 

ги игнорира и грубо ги занемарува нивните потреби.  

Нашето истражување покажува дека игнорантскиот однос на општеството кон 

овие лица придонело за одржување на состојбата на стрес и после 8 години од кон-

фликтот и дека е потребно тој однос итно да се промени. 

Прифаќајќи го трансакционистичкиот модел на стрес, според кој стресот е про-

цес, а не состојба и кој претпоставува дека двете компонетнти на стресот: личноста и 

околината не се независни, туку меѓусебно се поврзании во процесот на менување под 

влијание на актуелната трансакција, сметаме дака околината (семејството, работното 

место и поширокото општество) имаат значаен удел во прилагодување на личноста 

после изложеноста на воените дејствија. Односот на општеството кој е негувачки, кој 

се грижи за потребите на своите членови и ги зема во предвид последиците кои учес-

ниците од конфликтот нормално ги имаат после преживеаните трауматски искуства, ќе 

придонесе до надминување на оваа состојба. За трауматизирано лице, функционална 

социјална подршка од општеството е неопходна. 



 109 

Со оглед на тоа дека учесниците од конфликтот 2001 год. покажуваат симптоми 

на трауматизираност кои значајно влијаат на нивниот сегашен живот, потребна им е 

психо-социјална помош и подршка за надминување на последиците кои се уште се 

актуелни.  

За таа цел, потребно е дирекно да се работи со нив преку:  

1.Отварање на регионални советувалишта во Македонија; 

2.Индивидуална терапеутска работа; 

3.Групна психо-социјална интервенција со цел групите да прераснат во групи за 

самопомош. 

Овој истражувачки проект ја отвара потребата од натамошно трагање на 

изложените, но и на други аспекти со цел надминување на последиците од 

конфликтниот период во 2001 година. Затоа треба да се очекува и вклучување на 

надлежните министерства (за внатрешни работи, одбрана, правда, социјална политика) 

со свои човечки, логистички, материјални и други ресурси во актуелизирање на 

прашања и поттикнување на нови истражувачки проекти.  
 

 


