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албанската етничка заедница за нивната поддршка и придонес во 

преведувањето и кодирањето на медиумските прилози објавени во 

албанскиот весник Коха. Без нивната помош и доброволното учество, 

истражувањето ќе беше некомплетно односно, поради финансиски 

импликации, немаше да се спроведе анализа за начинот на кој 

криминалитетот медиумски се прикажува и пренесува до албанските 

читатели.   

 
Од авторот
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ПРЕДГОВОР 
 

Медиумите создаваат и пренесуваат пораки во определен 
културен и општествено-политички контекст. Оттука, тие се под 
влијание на општествените процеси, но, истовремено, и ги обликуваат. 
Тој сложен процес на меѓусебно влијание и дијалектичка поврзаност ги 
предизвикува медиумите пред начелата на објективност, етичност и 
вистинитост. Но, иако тоа прашање не е предмет на овој труд, сепак, 
генерална е констатацијата, не само од оние кои се повикани да го 
оценуваат и квалификуваат македонското новинарство во согласност со 
стандардите за професионално новинарство, туку и од лаиците во таа 
професија (не треба да бидеме медиумски работници за да ја оцениме 
состојбата со медиумите во Република Македонија), дека во дел од 
македонските медиуми се запоставени начелата на професионалност, 
етичност и објективност. Токму затоа постои општествен интерес и 
оправдување да се проучува медиумското прикажување на настаните. 

Конкретно, имајќи предвид дека медиумите се основен извор на 
информации за криминалот, начинот на кој тој се прикажува го 
детерминира ставот и перцепцијата на јавноста за таа појава. Во тој 
процес, клучна улога игра медумот и неговата политика на уредување, 
професионалноста, идеолошките верувања на кадарот и користената 
реторика. Пишаниот збор и медиумскиот дискурс за криминалитетот се 
значајни за истражување бидејќи тој збор и тој дискурс ја констриураат 
реалноста и перцепцијата за криминалот, а сакаме да живееме во 
реалноста, а не да „пливаме“ во т.н. медиумска реалност. Општеството 
и граѓаните, преку медиумите, треба да добијат објективна, а не 
искривена слика за состојбата со криминалот, за што постои општествен 
интерес и оправдување да се проучува медиумското прикажување на 
настаните. Така, како дел од граѓанското општество, во рамките на 
проектот „Сервис за проверка на факти од медиумите“, кој се 
спроведува од страна на НВО Метаморфозис, од страна на стручни 
научни и медиумски работници се прави анализа на одредени 
медиумски текстови според однапред определена методологија 
заснована на етички новинарски кодекси со цел да се зголеми јавното 
образование и да се поттикнат дебати за професионалноста и 
објективноста на медиумското прикажување на настаните 
(www.proverkanafakti.mk/za-proektot/). 

Токму затоа, имајќи го предвид претходно наведеното, се 
поставуваат неколку клучни прашања. Од една страна, како медиумите 
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придонесуваат да мислиме и да дејствуваме на одреден начин? Од 
друга страна, како тие го создаваат нашиот идентитет и нè 
позиционираат во општеството? Резултатите од истражувањата 
покажуваат дека медиумите ја имаат моќта да создаваат категории 
престапи и престапници, и преку тоа да ги определат границите и 
дефиницијата за девијантноста и за криминалитетот. На пример, 
дискурсот со кој се прикажуваат одредени кривични дела влијае врз 
општествената конструкција на тие криминални проблеми и врз јавниот 
дискурс за нив.  

Наведените прашања и дилеми го поттикнаа мојот истражувачки 
дух да ја анализирам улогата на медиумите во конструирањето на 
реалноста поврзана со криминалот и во создавањето на неговите 
доминантни дефиниции поради нивното претпоставено влијание врз 
индивидуалните ставови и перцепции за криминалот. 

Дополнителен мотив за истражување на медиумски 
прикажаниот криминал во Република Македонија произлезе од 
актуелните случувања, дилеми и критики за различното медиумско 
прикажување на дневнополитичките настани, вклучително и на 
криминалот во Република Македонија во периодот февруари и март 
2015 година.  

Текстот што следува е наменет за студентите на Факултетот за 
безбедност во Скопје, за практичарите, но и за научната и стручната 
јавност, од кои очекуваме конструктивна критична опсервација во 
насока на континуирана дебата за овие значајни прашања.  
 



14 
 

 

ПРВ ДЕЛ: ТЕОРЕТСКО-МЕТОДОЛОШКА РАМКА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 
ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМ: УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО 
СОЗДАВАЊЕТО НА РЕАЛНОСТА 

 
Медиумите, како средства за комуникација, се составен дел од 

човековото секојдневно живеење. Ниту еден сегмент од општеството не 
може да се замисли да функционира без посредство на медиумите. Во 
услови на социјална мобилност, експанзија на медиумските канали и 
нивен отворен натпревар, сè почесто се сретнува ставот дека 
објективноста во медиумите е илузорна.1 Тие, базирани на 
плуралистички модел на идеолошка борба, претставуваат форум за 
дебата и, свесно или несвесно, ја користат или ја злоупотребуваат 
можноста да манипулираат со она што е вистинито и со она што не е, со 
фактите и со интерпретациите.2 Затоа, Џукс (Jewkes, 2004) со право 
констатира кога вели дека при испитувањето на медиумските приказни 
се поставуваат обратни прашања. Не што медиумите прават за луѓето, 
туку што луѓето прават со медиумите во време на демократски, 
интерактивни и технолошки водени комуникации.3  

Прикажувајќи ги дневните случувања, темата за криминалот 
зазема неопходно и речиси секојдневно место во дневните весници од 
причина што криминалот е секојдневен и, во зависност од многу 
елементи поврзани со криминалниот настан, тој може да биде на 
насловна страна, кај актуелните политички теми, кај економските теми 
или во рубриката „црна хроника“. И веднаш се наметнуваат прашањата: 
Дали криминалните вести се одраз на вистинската состојба, не само со 
вкупниот криминал во земјата, туку и со конкретниот криминален 
настан опишан и прикажан во дневниот весник? Која е улогата и 
значењето на медиумите во медиумското покривање на криминалот? 
Односно: Како се објаснува поврзаноста на медиумите и криминалот? 

За одговор на првото прашање, споредбата на обемот и видот на 
прикажаниот со реалниот криминал е еден показател за објективноста 
во прикажувањето на криминалот. Оттука, како се врши селекцијата на 

                                                           
1 Turkewitz, R. Ripley (2010). All the news that fits to print? A content analysis of 
newspapers’ Portrayal of rape and sexual assault, стр. 14. 
2 Jewkes, Y. (2004) Theorizing media and crime, Media and crime, SAGE Publication, 
достапно на: http://www.sagepub.com/upm-data/36583_02_Jewkes_Ch_01.pdf, стр. 29. 
3 Исто, 28. 

http://www.sagepub.com/upm-data/36583_02_Jewkes_Ch_01.pdf
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извршените кривични дела, кои дела се следат во понатамошниот 
судски процес и кои состојби со криминалот подетаљно се анализираат 
зависи од повеќе фактори, меѓу кои од уредувачката политика на 
медиумот, како и од одредени критериуми и вредности кои се земаат 
предвид за приказната да добие позитивен импулс за објавување (да 
биде вредна за објавување т.е. newsworthiness).  
 Бидејќи, врз основа на низа истражувања, процесот на селекција 
предизвикува нарушена слика за вистинската состојба со криминалот, 
се поставуваат дилемите  колкаво е тоа отстапување, не само 
квантитативно (според обем), туку и квалитативно (според начинот како 
тој е прикажан во медиумите) и каков е придонесот на медиумите врз 
општествените конструкции на криминалот и криминалните проблеми. 
Со наведените дилеми се занимавале многу криминолози кои оставиле 
значаен придонес и силен впечаток во научната литература. 

Едно е јасно. Вестите не претставуваат неутрална рефлексија на 
општествената реалност, туку се предмет на различни процеси кои 
влијаат врз нивното производство и објавување. Како што Ферклаф 
(Fairclough, 1989) вели, дека она што постои во медиумите, е „моќта да 
ја замаскира моќта“. Тоа е моќ да се изберат одредени начини на 
именување и презентирање на настаните, а да се отфрлат други и, 
следствено на тоа, да се фаворизираат конкретни интерпретации и да 
се одбегнуваат други.4 Тие интерпретации најчесто се базирани на 
мислењата и на перспективите на образованите, белите мажи од 
поелитните општествени слоеви,5 односно на експертите и на 
аналитичарите во одредени области кои имаат поблиски релации со 
моќните и, со тоа, полесен пристап до јавниот дискурс.  

Оттука, влијанието на уредувачката политика на медиумот во 
реториката, дискурсот и изборот на текстови е неспорен, која, пак, од 
друга страна, зависи од идеологијата и прифатените вредности не само 
на главните уредници, туку и на самите новинари. Но, влијанието на 
политичките структури (и на власт и во опозиција) и нивното директно 
мешање во изборот на одредени медиумски текстови е спорно, бидејќи 
за свои цели и за свои интереси ја субјективизираат вистината и 
граѓаните не добиваат реална слика за дневните случувања, туку 

                                                           
4 Adampa, V. (1999). Reporting of a violent crime in three newspaper articles. The 
representation of the female victim and the male perpetrator and their actions: a critical 
news analysis, Working paper N0. 108, Centre for language in social life, стр. 18. 
5 Turkewitz, R. Ripley (2010). All the news that fits to print? A content analysis of 
newspapers’ Portrayal of rape and sexual assault, стр.14. 
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селектирана, односно креирана реалност. Одговорноста за тоа не ја 
носат толку политичарите, бидејќи нивната цел е добивање јавна 
поддршка за задржување (или добивање) на власта, колку што ја носат 
самите медиуми, кои, наместо да се придружуваат кон новинарската 
етика и кон начелата на независност и професионалност, дел од нив 
стануваат промотори на нечии интереси. И, наместо да останат четврта 
власт во државата, да бидат набљудувачи на дејствувањето на 
доминантната владејачка структура и поттикнувачи на општествени 
акции во интерес на граѓаните, тие, во нечии интереси, го сервираат она 
нарачаното. 

Во контекст на прикажувањето на криминалот, исто така, од 
мошне големо значење е независноста, односно зависноста на 
медиумите, бидејќи тие се главен извор на информации за криминалот. 
Медиумите презентираат криминални вести кои можат да бидат 
различни според темата на обработка: актуелни настани, следење на 
веќе случени кривични дела, анализа на одредени состојби со 
криминалот, коментари и мислења на одредени експерти, активности 
на казненоправниот систем или на граѓанското општество за 
криминалот. Без разлика на темата на прилогот, граѓаните во секое 
општество податоците за криминалот ги добиваат од медиумите и врз 
основа на тие сознанија ги градат своите ставови. Токму затоа, 
анализата на податоците за актуелните кривични дела, за казнената 
политика, за местото и начинот на извршување, за карактеристиките на 
сторителите и на жртвите, како и за начинот на нивното прикажување е 
особено значајна со цел да се утврди дали медиумите даваат реална 
или искривена слика за криминалот и колкава е таа 
диспропорционалност. Имајќи предвид дека медиумите ја хранат 
јавноста со информации, под претпоставка дека граѓаните им веруваат, 
тие очекуваат од нив објективно и непристрасно прикажување на 
криминалот. Меѓутоа, многумина сметаат дека не постои објективна 
вистина, односно дека таа е „предмет на расправа меѓу спротивни 
гласови“. Новинарите, тврдејќи дека ја држат доктрината на 
објективноста, едноставно, ги заблудуваат читателите и нивните 
предрасуди дека, на пример, прикажаниот насилен криминал е честа 
појава во реалноста, ѝ ги пренесуваат и на јавноста. Според 
постмодернистите, медиумите се извор на реалност од втора рака.6 Во 
тој контекст, без разлика дали застапуваат нечии интереси, реалноста за 

                                                           
6 Turkewitz, R. Ripley (2010). All the news that fits to print? A content analysis of 
newspapers’ Portrayal of rape and sexual assault, стр. 14. 
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криминалот во презентираните приказни е одраз на политиката на 
уредување на секој медиум, односно на политичките артикулации и 
погледи само на оние што имаат моќни и привилегирани 
институционални позиции и што имаат редовен пристап до јавниот 
дискурс, односно, како што вели Антонио Грамши (Antonio Gramsci, 
1891 – 1937), „мислењето на моќните се привилегира“. Таквите јавни 
дискурси овозможуваат репродукција и одржување на официјалната 
доминантна идеологија.7 

Во делот на кривичната правда, доминантните дефиниции за 
криминалот се, исто така, создадени од моќните и пренесени преку 
медиумите. Наведената теза е широко прифатена и застапувана од 
страна на претставниците на конститутивната криминологија. Тие, во 
објаснувањето на криминалот, особено ја акцентираат улогата на 
медиумите во современото општество, коишто имаат влијание врз 
криминолошките дебатирања и расправи, односно врз начинот на кој 
криминалот се прикажува во медиумите. Според нив, јазикот 
претставува идеолошки инструмент кој го создава она на што се 
однесува повеќе отколу што просто го опишува. Јазикот има активна, 
конститутивна улога, тој е средство за постигнување одредени цели, кое 
се користи за да се претставиме себеси на одреден начин. Во таа 
смисла, Хенри и Миловановиќ (Henry и Milovanovic, 1996), 
основоположници на конститутивната криминологија како правец во 
рамките на радикалната криминологија, сметаат дека криминалот е 
копродуциран производ конструиран со прикажување на криминалот, 
криминалните драми, криминалните документарци, криминалните 
вести, кривичниот систем и слично.8  

Во тој контекст, Фуко (Faucault), еден од најгласните застапници 
на постмодернистичките тези, смета дека јазикот ги конструира 
општествените институции, казненоправниот систем и индивидуите 
преку хиерархиско и идеолошко дејствување на дискурзивните изјави 
кои бараат да ги „позиционираат луѓето на одредени начини како 
посебни општествени субјекти“ со цел подобро да вршат набљудување 

                                                           
7 Adampa, V. (1999). Reporting of a violent crime in three newspaper articles. The 
representation of the female victim and the male perpetrator and their actions: a critical 
news analysis, Working paper N0. 108, Centre for language in social life, стр. 17. 
8 Stefanovska, V. (2014). Constitutive criminology: Product of postmodern society, 
Proceedings of the International scientific conference “Macedonia and the Balkans, a 
hundred years after world war, Faculty of security-Skopje, стр. 398-409. 
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и општествена контрола.9 Тоа значи дека и медиумите, со 
прикажувањето на криминалните вести, ги поддржуваат, реобликуваат 
или создаваат доминантните дефиниции за криминалот. На тој начин, 
тие имаат моќ да ја конструираат јавната перцепција за криминалот, на 
точен или на искривен начин. Во таа смисла, медиумите и политичарите 
често даваат конвенционални општествени значења за оние што го 
кршат законот и за причините за таквото однесување и со тоа ја 
одрекуваат можноста за презентирање на друго, алтернативно или 
спротивно објаснување за криминалот, криминалното однесување и 
кривичното право.10 Тоа мошне убаво го објаснува Чембрлен 
(Chamberlain, 2013) во неговата публикација „Разбирајќи го 
криминолошкото истражување“ (Understanding Criminological research) 
велејќи дека одредени дискурзивни практики и извори (во случајот 
оние што ги пласираат медиумите) воспоставуваат „одредени субјект-
позиции и социјални идентитети, додека истовремено затвораат, 
маргинализираат или замолчуваат други“. Тоа значи дека, медиумот 
може да ја засили девијантноста на одредени категории престапи и 
престапници, а да ја замаскира, релативизира, па дури и да ја исклучи 
девијантноста на други негативни однесувања. Затоа, криминолошката 
наука, преку користењето на дискурзивната анализа треба да опише и 
објасни како некои начини на презентирање и објаснување за 
криминалот се постабилни и попривилегирани од другите. 
Мотивацијата на истражувачот за примена на дискурзивната анализа 
често произлегува од неговата загриженост за општествената 
нееднаквост и поради препознавањето дека јазикот на кривичната 
правда ја пренагласува и институционализира индивидуалноста како 
главен фактор за криминалот и често ги засилува ограничените, казнени 
и едностраните погледи за сторителите на кривични дела.11  

Тоа „пресликување“ на доминантните интереси и сфаќања 
изразено преку начинот и изборот на криминалните вести во 
медиумите непосредно влијае врз индивидуалните ставови и 
перцепции за криминалот. Приказните за криминалот го обликуваат 
или го менуваат нашето мислење за него. Тие создаваат чувство на 
страв и несигурност, паника и други емоционални чувства, ја 
стимулираат стигматизацијата и можат да го зголемат осудувачкиот 

                                                           
9Chamberlain, J. Martin (2013). Understanding criminological research, SAGE publication, 
стр. 152. 
10 Исто, стр. 141. 
11 Исто, стр. 141. 
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став, стереотипите, нетолеранцијата и барањето за построги казнени 
политики. Слични размисли има и Нилс Кристи (Nils Christy, 2003). 
Според него, во модерното капиталистичко општество, 
консумирањето на криминалитетот преку медиумите сè повеќе се 
зголемува, и на тој начин луѓето се потпираат врз медиумите при 
опишувањето и давањето значење на она што се случува, вклучително и 
на криминалот.12 

Токму затоа, имајќи го предвид претходно наведеното, се 
поставуваат неколку клучни прашања. Од една страна, како медиумите 
придонесуваат да мислиме и да дејствуваме на одреден начин? Од 
друга страна, како тие го создаваат нашиот идентитет и нè 
позиционираат во општеството? Резултатите од истражувањата 
покажуваат дека медиумите ја имаат моќта да создаваат категории 
престапи и престапници, и преку тоа да ги определат границите и 
дефиницијата за девијантноста и за криминалитетот. На пример, 
дискурсот со кој се прикажуваат одредени кривични дела влијае врз 
општествената конструкција на тие криминални проблеми и врз јавниот 
дискурс за нив. Во таа смисла, прифаќајќи ја тезата на Ноам Чомски 
(2001), според која „медиумите одбиваат да пишуваат за тоа што 
треба актуелно да се пишува за да ја нарушат перцепцијата на луѓето 
за тоа што се случува во реалноста13“, следува дека постои расчекор 
меѓу прикажаниот и реалниот криминал. 

Наведените прашања и дилеми го поттикнаа мојот истражувачки 
дух да ја анализирам улогата на медиумите во конструирањето на 
реалноста поврзана со криминалот и во создавањето на неговите 
доминантни дефиниции поради нивното претпоставено влијание врз 
индивидуалните ставови и перцепции за криминалот. 

Дополнителен мотив за истражување на медиумски 
прикажаниот криминал во Република Македонија произлезе од 
актуелните случувања, дилеми и критики за различното медиумско 
прикажување на дневнополитичките настани, вклучително и на 
криминалот во Република Македонија (во периодот февруари и март 
2015 година), кои се поврзани со аферите „Пуч“ и „Прислушкување“).  

 

                                                           
12 Stefanovska, V. (2014). Constitutive criminology: Product of postmodern society, 
Proceedings of the International scientific conference “Macedonia and the Balkans, a 
hundred years after world war, Faculty of security-Skopje, стр. 398 – 409. 
13 Petrovec, D. (2009). Violence in the media (selected cases in Slovene Media), in Mesko, G. 
at all Crime, Media and fear crime, CrimePrev, Faculty of criminal justice and security-
Ljubljana, Tipografija, стр. 105-118. 
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ИСТРАЖУВАЊАТА ЗА КРИМИНАЛНИТЕ ВЕСТИ  
 
Истражувањата наведени во стручната литература (консултирана 

е претежно криминолошка литература), во зависност од нивниот 
предмет, можат да се групираат во три главни групи.  

Тие се однесуваат, прво, на улогата на медиумот (како испраќач 
на пораката) во презентирањето на криминалот, второ, на содржината 
на текстот и на начинот на негово прикажување и, трето, на ефектите 
од медиумското прикажување на криминалот врз публиката, односно 
врз читателите (како примачи на пораката). Оттука, имајќи ги предвид 
трите елементи на медиумот како комуникациски систем: медиум – 
текст – публика (испраќач – порака – примач), сите околности и фактори 
поврзани со нив треба индивидуално и заедно да бидат анализирани, 
бидејќи претставуваат тројство на меѓузависни варијабли и фактори кои 
треба да се студираат и истражуваат интердисциплинарно и во 
меѓусебна корелација. Или, како што истакнува Рајнер (Reiner, 2007), со 
цел да се согледа поврзаноста меѓу медиумите и криминалот, потребни 
се истражувања за производството на криминалните вести, односно за 
причините за нивната продукција и презентација, за самата содржина и 
за ефектите и последиците од криминалните вести врз читателите.14 Тоа 
произлегува од нивното заемно влијание, кое претпоставува дека 
ефектите од содржината зависат од тоа како таа е интерпретирана од 
страна на публиката.  

Конкретно, трите групи истражувања се однесуваат на следново: 
Прво, за улогата на медиумот, како институција, односно 

физичко или правно лице, кое произведува пораки за јавноста, повеќе 
аспекти се значајни за анализа, а  се сретнуваат во стручната 
литература. Тие се однесуваат на причините за прикажување на 
криминалот во медиумите, нивните цели и политиката на уредување, 
изворите на сознанија, критериумите за вредноста на еден текст да се 
вброи во делот на криминални вести и слично.  

Второ, во однос на текстот односно содржината на прилогот за 
криминалот, значајни за истражување се следниве елементи: начинот и 
стилот на прикажување, местото на прилогот во медиумот, бројот на 
прилози за криминалот, карактеристиките на криминалот, казнената 
                                                           
14 Reiner, R. (2007). Media made criminality: the representation of crime in the mass 
media. In: Maguire, M, Morgan, R and Reiner, Robert, (eds.) The Oxford Handbook of 
Criminology. Oxford University Press, Oxford, UK, стр. 302-337.  



21 
 

политика, содржината на текстот, јазичната конструкција и значењето 
на јазикот во конструирањето на криминалните вести и слично.  

Во врска со третиот аспект, кој се однесува на ефектите од 
криминалните вести врз читателите, се анализираат промените на 
ставовите и перцепциите за криминалот кај читателите, нивното 
однесување и нивното чувство на страв (овој дел од истражувањата се 
однесува за когнитивниот, бихејвиоралниот и емоционалниот аспект кај 
публиката). Покрај тоа, низа истражувања се спроведени и за 
криминогеното влијание на медиумите, со кои се потврдуваат 
одредени теоретски пристапи или од кои произлегуваат нови теории 
кои ја објаснуваат нивната поврзаност. 
 
ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 
 

 Предмет на истражување е криминалитетот во Република 
Македонија кој е медиумски прикажан во трите печатени дневни 
весници (Дневник, Вест и Коха) во периодот од 10 ноември 2014 
година до 10 февруари 2015 година, односно криминалните актуелни 
настани кои се случиле непосредно пред нивното објавување, но и 
други криминални настани кои, како процес, се следат и покриваат во 
медиумите од нивното откривање и во понатамошниот тек на 
кривичната постапка. Во тој дел, особено ќе се анализира улогата на 
полицијата и на другите субјекти од казненоправниот систем во 
постапувањето со криминалниот настан, така како што се прикажани во 
дневните печатени медиуми. 

 
 Конкретно, предмет на анализа се: 
1. Изборот на текстови, изворите на сознанија и споредбена 

анализа меѓу трите дневни печатени весници. 
Имајќи предвид дека медиумското прикажување на криминалот 

е само дел од вкупниот криминал што се случува во земјата, и дел од 
криминалот објавен во дневните билтени при МВР, предмет на анализа 
се различните настани кои се прикажуваат, видовите стари и нови 
кривични дела, како и изворите на сознанија кои се користат од 
медиумите. 

  
2. Одредени карактеристики на содржината на текстот.  

Во однос на содржината на текстот, посебен предмет на анализа 
се одредени феноменолошки карактеристики на медиумски 
прикажаниот криминалитет: обемот, видот, местото, времето и начинот 
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на извршување, одредени социодемографски карактеристики на 
сторителот и на жртвата и други околности поврзани со криминалниот 
настан кои се однесуваат на мотивот, последиците и слично. Во врска со 
тоа, фокус е ставен на поврзаноста меѓу видот на кривичното дело (како 
зависна варијабла) со други елементи прикажани во прилогот кои се 
однесуваат на тоа: 1. дали сторителот е познат на органите на прогон, 2. 
дали тој и жртвата се идентификувани во дневните весници, 3. дали 
делото е извршено од повеќе сторители, на која возраст и од кој пол се 
сторителот и жртвата, 4. која е нивната професија и 5. дали делото е 
извршено со примена на насилство, односно со користење на огнено 
или на ладно оружје (како независни варијабли). 
 

3. Медиумското прикажување на активностите на полицијата и на 
казненоправниот систем во справување со криминалитетот.  
Во овој дел особено се анализирани прилозите што 

информираат за активностите на полицијата и на казненоправниот 
систем во расветлувањето на конкретни кривични дела, нивните 
ставови и перцепции  за криминалитетот, коишто станале дел од 
јавниот дискурс, имиџот на полицијата, информациите за казнената 
политика и слично. 

 
4. Одредени карактеристики на формата на текстот.  

Формата на текстот се однесува на неговот место во дневниот 
весник и начинот на кој тој визуелно се прикажува во однос на 
големината, поткрепеноста со фотографии, споредбата со други 
текстови, дали прилогот е објавен првпат или дава дополнителни 
информации за веќе презентиран настан и за изворите на сознанија. Во 
тој контекст е направена корелација меѓу одредени формални 
карактеристики на прилогот со одредени феноменолошки 
карактеристики на самото кривично дело. На пример, дали постои 
значајна поврзаност меѓу прикажувањето на текстот на насловната 
страница (како зависна варијабла) со областа во која се пишува, темата 
на прилогот, употребата на оружје и присуство на сторители кои се 
носители на јавни функции (како независни варијабли). Исто така, 
прашањето дали постои поврзаност меѓу идентификуван сторител и 
поткрепеност на прилогот со негова фотографија е значајно за анализа 
не само од аспект на почитување на начелото на пресумпција на 
невиност, туку и од аспект на улогата на медиумот во јавното 
етикетирање и осудување на одредени сторители, без разлика дали се 
осомничени, обвинети или осудени со правосилна судска пресуда. 
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Покрај тоа, направена е анализа на поврзаноста меѓу изворите на 
сознанија со темата и со должината на прилогот, како и на темата на 
прилогот со понатамошното следење и објавување дополнителни 
информации поврзани со објавениот настан. 
 

5. Јазичната конструкција на содржината на текстот.  
Со оглед на тоа што анализата на јазикот на текстот, односно 

дискурзивната анализа, се применува во повеќе научни области 
(лингвистиката, хуманистичките науки, социолошките науки, 
криминологијата) со различен пристап и со различна цел, врз одреден 
дел од текстовите се примени дискурзивната анализа со цел се утврди 
како медиумот ги разбира и пренесува појавите и на кој начин ја 
конструира состојбата со криминалитетот којашто влијае врз јавната 
перцепција на криминалните појави. 
 

Во тој контекст, неколку значајни прашања се предмет на 
интерес: 

 Кои тези коишто се поврзани со криминалитетот се пласираат во 
медиумите? 

 Дали постојат процеси на етикетирање, стереотипизирање и 
криминализација на одредени групи (сторители или жртви на 
кривични дела) според класа, раса, пол, етничка припадност и 
други карактеристики? 

 Како се „позиционираат“ одредени индивидуи? 

 Како јазикот го конструира, поддржува и реобликува криминалот 
и другите настани, односно, какви значења им дава?  

 Кого медиумите привилегираат, кого маргинализираат, кого 
осудуваат, кого замолчуваат во криминалните вести? 

 Кои однесувања поврзани со криминалитетот и борбата против 
него медиумите ги засилуваат, кои ги исклучуваат, кои ги 
релативизираат, кои ги истакнуваат, а кои ги пренагласуваат? 

 Каква пораката се испраќа до јавноста?  
  

При анализата на различните аспекти на медиумски 
прикажаниот криминал во трите дневни весници, посебен фокус е 
ставен на разликите и на сличностите во прикажувањето на 
криминалитетот, како и на користениот медиумски дискурс.  
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ДЕФИНИРАЊЕ НА КЛУЧНИ ТЕРМИНИ 
 

Криминалитет. Иако постојат повеќе пристапи во објаснувањето 
на тој поим15, во рамките на ова истражување го прифаќаме 
поширокото правно објаснување, односно, под криминалитет 
подразбираме кривични дела инкриминирани во кривичниот законик, 
како и други казниви дела со кои се нарушуваат нормите што го 
регулираат јавниот ред и безбедноста на граѓаните. 

Мас-медиуми. Зборот мас-медиуми често се идентификува со 
електронските и со печатените медиуми (телевизијата, радиото, 
дневните весници, интернетот). Тие се предмет на посебен научен 
интерес во рамките на посебна научна област – комуникации и мас-
медиуми, која се занимава со сите прашања поврзани со улогата на 
мас-медиумите во општеството. Имајќи предвид дека постојат различни 
стојалишта, односно аспекти при објаснувањето на тој поим, првото 
прашање на кое науката треба да одговори е поимно разграничување 
на зборот мас-медиуми. Се сретнува технолошка, социолошка, 
конвенционална, општа и други дефиниции за зборот мас-медиуми. 
Бидејќи разграничувањето на различните пристапи не е цел на овој 
труд, за поимот мас-медиуми ќе го наведеме општоприфатеното 
конвенционалнo објаснување според кое тие претставуваат средства за 
масовна комуникација кои пренесуваат, шират и објавуваат пораки до 
неограничен број луѓе. Оттука, мас-медиумите како систем, односно 
средство за пренесување на информациите ни ја креираат стварноста, 
ни ги прикажуваат појавите, меѓу кои и криминалитетот како 
индивидуална и како масовна општествена појава. Поради тоа, 
медиумското прикажување на криминалитетот е истовремено предмет 
на интерес и во рамките на криминолошките истражувања. 

Печатени весници. Во врска со печатените медиуми, според 
тематските содржини, како и според временските интервали на 
издавање, се прави разлика меѓу дневни весници, магазини, билтени.16 
Карактериститика на печатените медиуми, во однос на другите видови 
мас-медиуми, е тоа што информациите во печатот се фиксирани, 

                                                           
15 За правните и социолошките објаснувања на поимот криминалитет,  види во 
Криминологија, Арнаудовски, Љ. (2007), 2-ри Август С – Штип, стр. 41-46. 
16 Македонски институт за медиуми и Институт за демократија “Societas Civilis” (2010) 
Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по 
мајчин јазик, Скопје, Винсент Графика.  
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интегрално сочувани и достапни и, на тој начин, се овозможува да се 
следи и проучува општествената комуникација во континуитет, во 
подолг временски период. Во рамките, пак, на печатените медиуми, 
дневните весници имаат посебна вредност и тие, поради нивниот 
информативно-политички карактер и функцијата да пренесуваат дневни 
вести од политички, културни, економски, општествени настани, како и 
ставови, размислувања и коментари за актуелни настани, се почесто 
анализирани од страна на научната заедница. Поради тоа, тие треба да 
се најблиску до реалноста, т.е. да го отсликуваат реалниот општествен 
живот. 

Дискурзивна анализа. Дискурзивната анализа претставува 
методолошка постапка со која се анализира јазикот и неговите културни 
претпоставки и значења кои дејствуваат да ги структурираат начините 
на зборување, говорење, искажување во врска со една тема со цел да 
се открие на кои и на какви интереси им служи дискурсот.17 Таа 
вклучува лингвистичка, социолингвистичка и анализа на конверзација, 
од една страна, и интерпретативен, социокултурен и социопсихолошки 
пристап, од друга страна. Затоа, поимот на дискурзивната анализа се 
поврзува со терминот, т.н., чадор (анг. umbrella), кој покрива различни 
аспекти. Според Ван Дијк (Van Dijk), дискурзивната анализа овозможува 
да се истражува дискурсот на мас-медиумите и претставува, во 
квалитативна смисла, дополнување на традиционалните методи на 
квантитативната анализа на содржината.18 

Критичка дискурзивна анализа. Во криминолошките 
истражувања и во истражувањата во областа на мас-медиумите често се 
користи терминот критичка дискурзивна анализа со цел да се стави 
акцент на критичкиот однос и на разобличувањето на манифестното и 
латентно значење на пишаните текстови. Во криминолошката 
литература, се сретнува и објаснувањето „interpretatory repertories“, 
односно „листи на интерпретации“, кои значат аналитичка постапка за 
опишување на светот околу нас. Нејзина цел е да се деконструира 
текстот, кој е конструиран од страна на одредени социјални актери. 
 
 

                                                           
17 Chamberlain, J. Martin (2013). Understanding criminological research, SAGE publication, 
стр. 137. 
18 Van Dijk A. Teun (1988). News analysis, Case studies of international and national news in 
the Press, Lawrence Erlbaum Associates Publishers 
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ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
Основна цел 

 
Преку анализа на содржината на текстот да се дојде до научни 

сознанија за тоа како дневните весници ја конструираат и презентираат 
реалноста за криминалитетот во Република Македонија. 
 

Посебни цели: 
1. Да се согледа дали медиумското покривање на криминалот 

кореспондира со видот и со обемот на криминалот регистриран 
во официјалните статистики на органите на прогон. 

2. Да се согледа дали постојат разлики во прикажувањето на 
криминалитетот во различни медиуми кои се разликуваат 
според политиката на уредување, односно дали постојат 
различни политики на уредување, стереотипизација, 
стигматизација, фаворизирање или предрасуди кон одредени 
групи и категории лица поврзани со криминалитетот.  

3. Да се разбере медиумскиот дискурс, односно значењето на 
јазикот и на стилот на презентирање со цел да се утврдат 
латентните, имплицитните пораки во текстот.   

4. Да се утврди како медиумот го разбира криминалот и како ја 
пренесува таа перцепција врз јавноста, каква слика дава за 
криминалитетот користејќи разни извори на сознанија (со нивна 
и без нивна помош), што тие подразбираат под криминалитет и 
какви дефиниции во врска со криминалот даваат за читателот. 

5. Да се согледа меѓузависноста на медиумот и изворите на 
сознанија во однос на презентирањето на реалноста „од втора 
рака“ и врз кои извори на сознанија се потпираат при 
презентирањето на вестите, односно кој има редовен пристап до 
јавниот дискурс. 

6. Како општествената и културна матрица во општеството 
резултира во изборот на одредени зборови и приказни и во 
обликувањето на текстовите? Под кои доминантни општествени 
и културни норми се наоѓаат авторите? Дали и чии интереси 
застапуваат медиумите? 

7. Да се согледа дали презентирањето на прилозите за полицијата 
придонесува за подобрување на јавната доверба во полицијата. 
Кои се и како се прикажуваат одредени облици на полициски 
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криминал извршен од страна на полициските службеници? Како 
е прикажана виктимизираноста на полицијата? 

8. Да се согледа како медиумите го разбираат граѓанското 
општество и неговата улогата во заштита на основните човекови 
слободи и права, како го пренесуваат нивниот јавен дискурс и 
што избираат да пренесат до читателите. 
 

ХИПОТЕТСКО-МЕТОДОЛОШКА РАМКА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 

Во рамките на истражувањето се појде од следниве 
претпоставки: 
 

Дневните весници во Република Македонија, поради 
непропорционалната застапеност на обемот и на структурата на 
криминалот во медиумите и поради сензационалистичкото и 
селективно информирање и избор на приказни за криминалот, даваат 
искривена слика за криминалитетот. 
 

Дневните весници се користат како средство за стигматизација и 
осудување и тие придонесуваат за создавање на криминалноста и на 
криминалците. 
 

Изборот на презентирање на одредени настани и кривични дела 
во трите дневни весници го отсликува општествениот и културниот 
контекст во кој се наоѓа медиумот. 
  

Дневните весници креираат различна слика за полицијата во 
борбата против криминалот. Во тој контекст, сликата за ефикасната 
полиција е детерминирана од изворот на сознанија, односно од телото 
за односи со јавноста од страна на МВР.  
 

Медиумите и полицијата развиваат соработка од обостран 
интерес. Полицијата го „храни“ медиумот со приказни за криминални 
настани, а медиумот придонесува да се создаде и задржи добриот 
имиџ на полициското работење во јавноста. 
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Методолошка рамка 
 

Покрај теоретско-аксиматскиот пристап, во истражувањето ќе 
биде применет и емпириски пристап со примена на методот на анализа 
на содржина.  

Имајќи предвид дека анализата на содржината има за цел да 
одговори на неколку прашања: кој презентира, што се презентира, 
преку што, кому му се прикажува и со каков ефект, за потребите на ова 
истражување ќе се одговори на следниве три прашања: 

 Што се прикажува во врска со криминалот? 

 Како се прикажува во врска со криминалот? и  

 Каква порака се испраќа до јавноста? 
Во рамките на истражувањето се спроведе квантитативна и 

квалитативна анализа на содржина. 
Квантитативна анализа на содржина. Квантитативната анализа 

се примени со цел да се измерат и опишат одредени мерливи 
варијабли поврзани со содржината на текстот. Конкретно, се направи 
анализа на одредени формални карактеристики кои ја детерминираат 
„важноста“ на текстот да добие статус на криминална вест. Тие се 
однесуваат на големината на тексот, присуството на насловна страна, 
придружбата со фотографија, местото на текстот на страната, 
фреквенцијата на следење на еден криминален настан. Наведените 
карактеристики се поврзани со неговата читаност, односно се 
претпоставува дека го зголемуваат интересот кај читателот да го 
прочита текстот, што претставува приоритет на секој медиум. 
Квантитивната анализа се примени и за мерење и опишување на 
феноменолошките карактеристики на криминалот кои се однесуваат на 
сторителот, на жртвата и на самото дело. Исто така, со нејзина помош се 
опишани и анализирани разликите и сличностите во изборот на 
текстови и во содржината на нивното прикажување меѓу трите весници 
кои се опфатени во истражувањето.  

За реализација на анализата е изработен инструмент за 
кодирање на текстовите составен од два дела.  

Првиот дел содржи: општи податоци за текстот кои се 
однесуваат на структурата (местото на текстот во медиумот, жанрот на 
текстот, медиумската визуализација, авторот на текстот, изворот на 
сознанија) и професионални податоци (темата на текстот и областа во 
која се пишува).  
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Вториот дел од инструментот се однесува на содржинските 
аспекти на текстовите поврзани со конкретен криминален настан, без 
разлика дали настанот се случил во рамките на истражуваниот период. 
Тие опфаќаат карактеристики на сторителот (пол, старост, професија, 
место на живеење, државјанство, националност, познат или непознат 
сторител), на жртвата (пол, старост, професија, место на живеење, 
државјанство, националност, позната или непозната жртва, дали се 
познава со сторителот, дали постои дисбаланс на моќ меѓу жртвата и 
сторителот, во каков однос се со сторителот) и на самиот настан (вид на 
кривично дело, место на извршување, дали е применето насилство, 
дали се нанесени телесни повреди на жртвата, дали е употребено 
огнено оружје). 

 
Квалитативна анализа на содржина.  
Со помош на квалитативната анализа на содржината се 

анализираше стилот и начинот на прикажување на криминалните 
настани, аспекти кои се акцентираат во самиот текст, дали се цитирани 
експерти, одредени феноменолошки карактеристики на кривичното 
дело, какви пораки се испраќаат со самиот текст, дали постојат 
етикетирања и предрасуди поврзани со сторителот и со жртвата, како е 
прикажан имиџот на полицијата и интересот на граѓанското општество 
поврзан со криминалитетот во медиумите и слично. За потребите на 
квалитативната анализа, според одредени околности поврзани со 
криминалитетот се дефинирани одредени категории и субкатегории, 
при што е оставена можност да се создадат дополнителни субкатегории 
и категории. 

Во рамките на тој процес се преземени следниве методолошки 
чекори: 

 
Прв чекор: Дефинирање категории на текстот (тематски 
единици/категории):  

 Квалификација и опис на делото; 

 Начин на извршување; 

 Мотив на сторителот; 

 Карактеристики на сторителот: ранливи категории, малолетници, 
мажи; 

 Карактеристики на жртвата: ранливи катеории, малолетници, 
мажи; 

 Предизвикани последици од криминалните дејствија;   
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 Анализа на новинарот; 

 Улога на полицијата. 
 

Втор чекор: Издвојување на теми и збир на поими (единици за анализа) 
и нивно категоризирање. 
 
Трет чекор: Систематизација и анализа на податоците. 
Четврти чекор: Интерпретација на податоците. 

 
Во рамките на истражувањето, врз основа на добиените 

податоци, се насочивме кон квалитативна анализа на содржината на 
податоците групирани и систематизирани во четири тематски области.  

1. Насилнички криминал: семејно насилство, напад врз 
службено лице, учество во тепачка, загрозување на 
сигурноста и слично. 

2. Имотен криминал: разбојништва, провални кражби, кражби 
во верски објекти.  

3. Имиџот на полицијата во печатените медиуми.   
4. Интересот на граѓанското општество во борбата против 

криминалот во печатените медиуми. 
 

Дискурзивна анализа на содржина. Дискурзивната анализа на 
јазикот на одредени медиумски текстови се примени врз три актуелни 
случаи кои истовремено се објавени во печатените медиуми. Тие се: 

1. Случајот со трикратното убиство во Кавадарци; 
2. Случајот со полициската акција „Чекан“ во Гостивар; 
3. Случајот со убиството на матурантот во општина Ѓорче 

Петров. 
 
Изборот на кривичните настани кои се извршени и откриени во 

истражуваниот период е направен поради нивната целосна медиумска 
покриеност во дневните весници, поради природата на криминалот и 
бидејќи се следат понатамошните активности на надлежните 
институции во врска со тие настани. Убиството на матурантот во Ѓорче 
Петров, кое се случи во мај 2014 година, предизвика различни 
толкувања за настанот и одредени медиуми се обидоа да му дадат 
етничка димензија, поради што предизвика дополнителен интерес за 
анализа. 
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При спроведувањето на анализата на содржина се тргнува од 
претпоставката дека криминалните вести имаат одредено влијание и 
ефект врз верувањата, перцепциите и вредностите на читателите за 
криминалитетот.  
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ПРИМЕРОК И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИМЕРОКОТ 
 

Во рамките на истражувањето е направена анализа на 
содржината на прилозите поврзани со криминалот во три дневни 
печатени весници во Република Македонија (Дневник, Вест, Коха) во 
период од три месеци (ноември 2014 – јануари 2015 година). Изборот 
на наведените весници е направен врз основа на следниве критериуми: 
национална покриеност, јазик, читаност, тираж и стаж. 

Дневник е првиот приватен печатен дневен весник во Република 
Македонија кој започна да се публикува во март 1996 година (првиот 
број излегол на 20 март 1996 година) и е еден од најтиражните весници 
во Македонија, со просечен тираж од 55.000 примероци. Според 
актуелната политиката на уредување, се смета за поблизок до 
политиката на актуелната власт во Република Македонија.  

Вест, исто така, има долгогодишен стаж (првиот број е издаден 
на 7 јуни 2000 година), голема тиражност и широка читателска публика. 
Политиката на уредување е постојана, со оглед на тоа што главниот и 
одговорен уредник се одржа на истата позиција од самото формирање 
на весникот до денес. Во јавноста се смета за неутрален весник, или 
покритички настроен кон актуелната власт.  

Коха е дневен весник кој излегува на албански јазик од 2009 
година и, поради тоа, има ограничена читателска публика, но има 
национална покриеност и широка читаност од граѓаните од албанската 
етничка заедница во Република Македонија.   

Истражувањето е спроведено со помош на методот на анализа 
на содржина. Истражувачкиот тим го сочинуваат: главен истражувач и 
стручни соработници од редот на студентите на Факултетот за 
безбедност Скопје. Собраните податоци за нивна статистичка анализа 
се обработени во софтверскиот пакет СПСС. 

Во период од три месеци се собрани вкупно 711 текстови 
поврзани со предметот на истражување од кои, 248 се текстови 
напишани во Вест, 274 се текстови напишани во Дневник и 189 се 
текстови напишани во Коха.  
 

Примерокот според видот на анализата на содржина: 

 Квантитативната анализа на содржина, со помош на алатката 
СПСС е направена врз сите текстови и тој број изнесува 711 
текстови. 
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 Квалитативната анализа е направена врз прилозите за новите 
кривични дела од областа на насилничкиот и имотниот 
криминалитет, како и врз прилозите кои се кои се однесуваат на 
протести, реакции, анализи, мислења и превентивни активности 
коишто се објавени во Вест и во Дневник.   

 Квалитативната дискурзивна анализа е направена врз три 
криминални случаи коишто се објавени во печатените весници.  

  
Примерок според дневниот печатен медиум 

 
Област во која се пишува 
Медиумски прикажаниот криминалитет опфаќа повеќе настани и 

аспекти на криминалитетот како индивидуална или како масовна 
општествена појава. Во рамките на истражувањето, според содржината 
на прилогот, криминалните вести ги поделивме во неколку групи: 1. нов 
криминален настан, 2. стар криминален настан, 3. мислење, реакција, 
коментари поврзани со криминален настан, 4. протести поврзани со 
одредени криминални настани, 5. активности поврзани со превентивни 
активности, како и 6. анализи за состојби поврзани со одредени 
криминални однесувања. 

Според тој критериум, поделбата на прилозите во дневните 
весници е прикажана на следнава табела. 
 
Табела 1: Видови прилози според темата 
 

Прилози Вкупно Дневник % Вест % Коха % 

Вкупно 
прилози 

711 274 100 
% 

248 100 
% 

189 100 % 

Нови кривични 
настани19 

 155 56,8 
% 

135 54,7 
% 

111 58,4 
% 

Стари настани  78 28,6 
% 

66 25,7 
% 

30 15,9% 

Протести, 
реакции, 
анализи 

 41 14,6 
% 

47 19,6 
% 

48 25,3 
% 

                                                           
19 Бројот на нови кривични дела кои се објавени во прилозите е поголем од бројот на 
прилози за нови кривични настани бидејќи во мал број прилози се објавени две или 
три крвични дела. Така, вкупниот број објавени нови кривични дела во Дневник 
изнесува 168, во Вест 141 и во Коха 115. 
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Наведени податоци укажуваат на следново: 
Во Дневник 56,8 % од прилозите се однесуваат на нов 

криминален настан (155 прилози од 274), додека 28,6 % се поврзани со 
стари криминални случаи. 14,65 % од прилозите се поврзани со 
одредени протести (два настани), реакции и мислења на конкретни 
личности или институции (10 прилози), информирање за превентивни 
активности (седум прилози) и на анализи на одредени состојби 
поврзани со корупција, семејно насилство, дрога, криумчарење 
мигранти, состојба во КПУ и слично (19 прилози).  

Во Вест, 54,7 % од прилозите се однесуваат на нов криминален 
настан (135), 25,7 3% се поврзани со стари криминални настани и 19,6 % 
од прилозите објавуваат податоци за другите тематски области. 3,6 % 
од нив се однесуваат на протести (девет во Вест, наспроти два во 
Дневник). Само шест прилози се однесуваат на превентивни 
активности, 3,6 % се однесуваат на анализа на одредена состојба (девет 
во Вест, а 19 во Дневник). 7,7 % од прилозите се однесуваат на 
одредени коментари, реакции (19 прилози во Вест наспроти 10 во 
Дневник). 

Во Коха, 58,4% од прилозите се однесуваат на нов криминален 
настан, 15,9% се однесуваат на стар криминален настан, а споредбено 
со Вест и со Дневник, многу повеќе прилози се поврзани со анализи, 
реакции и мислења дадени од одредени експерти. Тој процент 
изнесува 25,3 %. Од нив, 1,6 % отпаѓаат на протести, 8,9 % односно 17 
прилози се однесуваат на анализи на одредени состојби, 10,5 % на 
одредени реакции и мислења во врска со криминални настани и 4,7 % 
односно девет прилога информираат за одредени превентивни 
активности. 

Од презентираните податоци може да се заклучи дека, 
пресметано во апсолутни бројки, во Дневник се објавени најголем број 
нови кривични дела, додека во Коха има објавено најголем број 
прилози поврзани со превенција на криминалот, реакции односно 
коментари и анализи на одредени состојби. За разлика од нив, во Вест 
има објавено најголем број прилози поврзани со протести на 
граѓанскиот сектор. 

 
Заеднички прилози во трите дневни печатени весници.20 Од 

анализата за бројот на заеднички прилози се утврди дека во период од 

                                                           
20 За процентот на совпаѓање меѓу двата печаение веснци резултатите покажуваат 
дека прилозите во Дневник во 45,4 % се поклопуваат со прилозите во Вест и во 26 % со 
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три месеци во трите печатени дневни весници само 47 прилози се 
заеднички во трите весници, што претставува 17,22 % од сите прилози 
во Дневник, 18,95 % од прилозите во Вест и 24,86 % во Коха. 
Наведените проценти кои претставуваат 1/5, односно 1/4 од вкупниот 
број прилози укажуваат на различниот фокус на интерес за следење и 
прикажување на криминалитетот.  

Процентот на новите криминални настани кои се заеднички во 
трите печатени весници во Коха изнесува 32 %, во Вест 27 % и во 
Дневник 23 %, што претставува помалку од 1/3 од прилозите. Од 
другите категории, седум судски процеси се следат континуирано во 
трите медиуми21 и само четири настани: промовирањето на системот 
„црвено копче“ на веб-страната на МВР, објавувањето на Годишниот 
извештај на полициската единица „Алфи“, одржувањето на протестот за 
слобода на новинарот Томислав Кежаровски и промотивниот настан за 
одбележување на светскиот ден на борбата против насилството врз 
жените се истовремено објавени во медиумите.   

Останатите анализи и пренесувања на дневните настани се 
различни и зависат од изборот на новинарот и од уредувачката 
политика, но тие околности не се предмет на истражување во овој 
извештај. 

 
 
ОГРАНИЧУВАЊА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 
Ограничени финансиски ресурси. Ограничените финансиски 

можности и непостоењето соодветна правна рамка на Факултетот за 
безбедност – Скопје за финансирање мали истражувачки проекти и 
активности кои се однесуваат на договорни услуги (односно преводи од 
албански јазик) ја ограничи квалитативната анализа само на текстовите 
во Дневник и Вест. Несебичната помош од студентите од албанска 
етничка заедница да помогнат во преведувањето на насловите на 
прилозите поврзани со криминалитетот, во нивното селектирање и 
групирање на податоците според инструментот помогна да се изврши 

                                                                                                                                                      
прилозите во Коха, прилозите во Вест во 46 % се поклопуваат со прилозите во Дневник 
и во 28 % со прилозите во Коха и прилозите во Коха во 37,4 % се поклопуваат со 
прилозите во Дневник и во 36,8% со прилозите во Вест. Ова покажува дека, сепак, 
трите медиумски куќи имаат свои насоки, политики. 
21 Тие случаи се: акцијата „Ровер“, случаите со сторителите Илир Купа, Дрпљанин и 
Саити, случајот со екстрадицијата на Баша за нелегална трговија со луѓе, случајот со 
убиствата на матурантот во Ѓорче Петров и на убиството во с. Ораше.  
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квантитативната анализа. Самофинансирањето од страна на 
истражувачот за превод на одредени текстови неопходни за 
дискурзивната анализа придонесе да се збогати анализата направена 
врз текстовите од дневните медиуми. 

Сепак, неможноста да се направи квалитативна анализа на 
прилозите за насилничкиот и за имотниот криминал кои се објавени во 
Коха, не ја спречува можноста тоа да се направи во друга студија, кога 
за тоа ќе се исполнат потребните услови. 

Ограничени статистички податоци за состојбата со криминалот 
во истражуваниот период. Споредбата меѓу медиумски прикажаниот и 
регистрираниот криминал во евиденциите на полициските органи во 
истражуваниот период беше ограничена поради тоа што Секторот за 
аналитика и истражување при МВР не објавува месечни, ниту квартални 
извештаи за различните облици на регистрираниот криминал. Тоа 
оневозможи да се направи точна проценка и анализа на 
пропроционалната застапеност на регистрираниот криминал на 
територијата на РМ во медиумите во текот на истражуваниот период. 

Сепак, објавените извадоци од дневните билтени на веб-
страната на МВР во кои се прикажани кривичните дела и другите 
нарушувања на јавниот ред и мир кои се регистрирани тој ден 
овозможи да се направи приближна процена на регистрираниот и 
прикажаниот криминал, под претпоставка дека тој примерок (во 
дневните билтени) е репрезентативен и ја отсликува состојбата со 
вкупно регистрираниот криминал во евиденциите на полициските 
органи.  
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ВТОР ДЕЛ: ИСТРАЖУВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 
 

Имајќи ја предвид повеќедимензионалноста на истражувањето и 
различните аспекти при анализата на предметот, за презентацијаа и 
анализа на резултатите се определивме за тематскиот пристап, што 
подразбира анализа и одговор на неколку прашања и тематски области 
кои произлегоа од поставените цели и хипотези во рамките на 
истражувањето. Наведениот пристап го прифативме за да избегнеме 
конфузност на податоците и да ги елаборираме резултатите според 
одредени теми.  
 

За таа цел, теми за обработка и анализа се: 
 

1. Криминалот во печатените медиуми: реална или искривена 
слика на криминалот; 

2. Визуализација на криминалот во печатените медиуми; 
3. Извори на сознанија на криминалните вести;   
4. Приказната за кривичното дело во печатените медиуми: 

околности поврзани со кривичното дело, со сторителот и со 
жртвата; 

5. Насилничкиот криминал во печатените медиуми; 
6. Имотниот криминал во печатените медиуми; 
7. Имиџот на полицијата во печатените медиуми;   
8. Интересот на граѓанското општество во борбата против 

криминалот во печатените медиуми; 
9. Дискурзивна анализа на случаи 

1. Случајот со трикратното убиство во Кавадарци; 
2. Случајот со полициската акција „Чекан“;  
3. Случајот со убиството на матурантот во Ѓорче Петров. 

 
 
 
 
 
 



38 
 

 
КРИМИНАЛОТ ВО ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ: 
РЕАЛНА ИЛИ ИСКРИВЕНА СЛИКА НА КРИМИНАЛОТ 
 
ВОВЕД 

 
Присуството на криминалот во медиумите е секојдневно и, 

имајќи предвид дека граѓаните основните информации за криминалот 
ги добиваат од медиумите врз основа на кои ги градат своите ставови, 
од нив се бара објективно и непристрасно прикажување на криминалот. 
Токму тоа прашање е предмет на анализа на многу студии, вклучително 
и на ова истражување.   

Во контекст на претходното, истражувањата говорат дека 
насилничкиот криминал во медиумите е непропорционално застапен 
во споредба со имотниот криминал, и тој однос е осум наспроти два 
(8/2), додека во официјалните статистики, стапката на имотниот 
криминал е девет (9) наспроти еден (1) за насилничкиот криминал. 
Таквиот начин на известување дава искривена слика за застапеноста на 
насилничките кривични дела во вкупниот обем на криминалот.22  

Дитон и Дафи (Ditton and Duffy, 1983), исто така, го анализирале 
презентирањето на криминалот во Шкотска во март во 1981 година и 
заклучиле дека во медиумите преовладува насилничкиот и сексуалниот 
криминал.23 За нивната поголема застапеност во дневните весници 
потврдува и истражувањето на Џејкобс (Jacobs, 1980), според кое 70% 
од криминалните вести се однесуваат на насилниот криминал.24 
Јамамото (Yamamoto, M., 2011) аргументира дека оние кривични дела 
што имаат поголема стапка на случувања (на пример, кражбите) 
поретко се прикажуваат во медиумите, додека убиствата и бруталните 
физички напади многу почесто. Последица од таквото прикажување врз 
јавната перцепција е дека под криминал се подразбира насилен 
криминал.25  

                                                           
22 Исто, стр. 384. 
23 Peelo, M., Francis, B., Soothil, K., Pearson, J., Ackerley, E. (2004). Newspaper reporting 
and the public construction of homicide, British Journal of criminology 44 (2), Center for 
crime and justice studies, стp. 256 – 275, стр. 258. 
24 Katz, J. (1987). What makes crime news?, Media, culture and society, SAGE Publication, 
стр. 46 – 75 , стр. 58 и 59. 
25 Yamamoto, M. (2011). Mass Media as a Macro-level source of social control: A new 
direction in the community structure model, in Mass communication and society. 
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Фошер (Faucher, 2009) го истражувал начинот на кој се 
прикажува насилството на младите во три канадски дневни весници и 
утврдил дека криминалот на младите премногу се сензационализира и 
деконтекстуализира. Според него, медиумите го портретираат 
криминалот на младите како сериозен проблем, додека другите 
проблеми во општеството ги занемаруваат.26 За непропорционалната 
застапеност на насилството, особено за убиствата и за разбојништвата 
наспроти имотните деликти говори и Даулер (Dowler, 2007) во неговото 
истражување.  

Од друга страна, зголемувањето на стапката на криминал во 
општествата го зачестува неговото прикажување во медиумите. На 
пример, во деведесетите години во САД истражувањата покажуваат 
дека криминалот е тема број еден на локалните телевизиски куќи, а дел 
од причините ги лоцираат кај „потребата“ на граѓаните да им се нуди 
„насилна забава“. Конкретно, Џејмс Хамилтон (James Hamilton) во 
неговата анализа на 16.000 локални приказни за криминалот прикажана 
на 57 телевизиски станици утврдил дека криминалот не се акцентира 
само поради неговата актуелна состојба, туку и поради интересот на 
гледачите за насилни програми.27 Медиумите често се водат од идејата 
дека треба да се прикажува не она што читателот треба да знае, туку 
она што тој сака да знае, а насилни и сензационалистички теми најчесто 
ги привлекуваат читателите.28 

Прифаќајќи ја тезата дека медиумите даваат искривена слика за 
криминалот, во рамките на ова истражување се обидовме да 
направиме кратка анализа на состојбата со прикажаниот криминал во 
трите дневни весници споредена со состојбата прикажана во 
статистичките извештаи на МВР и во Годишните извештаи за пријавени, 
обвинети и осудени сторители на Државниот завод за статистика. Иако 
криминалот не е бројка, сепак, податоците за пријавени кривични дела 
во полиција, како и за пријавени сторители во јавните обвинителства, со 
изземање на темната бројка на криминалот, ги зедовме како најблиски 
до податоците за реалниот криминал. 

                                                           
26 Cannon, M. (2011). Deviant youth in the news: a critical discourse analysis of media and 
participant social constructions of a contemporary moral panic, Mancester Metropolian 
University, стp. 1 – 19, стр. 12. 
27 Sara Sun Beale (2006). The News Media's Influence on Criminal Justice Policy: How 
Market-Driven News Promotes Punitiveness, 48 Wm. & Mary L. Rev. 397 (2006), 
http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol48/iss2/2, стр. 430. 
28 Исто, стр. 432. 

http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol48/iss2/2
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Со оглед на тоа што во периодот на анализата ниту MВР, 
Државниот завод за статистика ги немаше објавено извештаите за 
вкупната состојба на криминалот во 2014 година, анализата е направена 
со податоците објавени од страна на МВР, кои имаат одредени 
слабости и недостатоци. Имено, прикажувањето на пријавените 
кривични дела во евиденциите на полициските органи е некомплетно, 
односно селектирано бидејќи кај податоците што се однесуваат на 
делата од општиот криминалитет, недостасуваат податоци за одредени 
дела против животот и телото и против јавниот ред и мир. На пример, 
не се наведени податоците за делата „телесна повреда“, „присилба“, 
„насилство“, „загрозување на сигурноста“ и слично. Поради тоа, во 
бројката на насилнички криминал ги додадовме податоците за 
регистрирани прекршоци против јавниот ред и мир: „физички напади“ 
(вкупно 3426) и за „учество, предизвикување или поттикнување 
тепачка“ (вкупно 1.455)29.  

Оттука, пред да пристапиме кон анализа на податоците, 
поставуваме две дилеми, за кои се потребни дополнителни 
истражувања, но кои ги отвораме како теми за расправа. Првата, врз 
основа на кои критериуми полицијата врши селекција на кривични дела 
кои, преку повеќе начини: објавување извадоци од дневни билтени, 
прес-конференции и брифинзи на портпаролите, ги прави достапни за 
јавноста, и втората, врз основа на кои критериуми медиумите вршат 
селекција на кривични дела кои се прават достапни за јавноста и 
добиваат вредност на медиумска вест? 

Во однос на првото прашање, начинот на кој се остварува 
комуникацијата со медиумите полицијата го уредува со Упатство за 
начинот на остварување комуникација со јавноста.30 Според него, 
посебно овластени службени лица во МВР можат да ја информираат 
јавноста за кривичните дела што се извршиле во текот на денот преку 
соопштенија или брифинзи кои се објавуваат, односно одржуваат на 
редовна дневна основа. Соопштенијата за јавноста можат да содржат 
податоци за: правната квалификација и описот за начинот на 
извршување на кривичното дело; времето и местото на извршување на 
кривичното дело и последиците од истото (висината на причинетата 
материјална штета); податоци во врска со тоа дали осомничените 

                                                           
29 Член 11 и член 12 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир (Службен 
весник на РМ бр. 66/2007). 
30 Министерство за внатрешни работи, 2007, Упатство за начинот на остварување 
комуникација со јавноста. 
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сторители се уапсени и приведени кај истражен судија, односно дали 
осомничените сторители се во бегство; во случај кога осомниченото 
лице е полнолетно можат да се наведат неговите иницијали, возраста и 
податоци за професијата, доколку постои поврзаност помеѓу 
професијата и извршеното кривично дело и во случај кога 
осомниченото лице е малолетно се даваат само иницијали и податоци 
за неговата возраст.   

Иако дневните билтени кои секојдневно се објавуваат на веб-
страната на МВР не се наведени во Упатството како алатка за 
информирање на јавноста, тие претставуваат одличен начин за 
објавување настани поврзани со криминалот со чија содржина можат 
да се запознаат научните и медиумските работници за нивна анализа, 
односно за пренесување на тие информации во медиумите.    

Значи, без разлика дали медиумите се информираат за 
криминалот преку непосредна комуникација со полициските 
службеници овластени за односи со јавноста или преку соопштенија и 
дневни билтени подготвени од страна на полицијата, новинарите вршат 
избор на делата што ги објавуваат во нивните дневни весници. Оттука, 
селекцијата е двојна, прво од МВР и второ од новинарот. 

Имајќи го предвид претходно наведеното, а со цел да се согледа 
изборот на медиумски прикажаниот криминал и дали тој дава точна 
или искривена слика за криминалот во Република Македонија, во 
рамките на ова истражување направивме анализа на состојбата, прво, 
на објавените криминални настани во дневните билтени во периодот 
на испитување и второ, на медиумски прикажаниот криминал во 
периодот од три месеци. На крај е направена споредбена анализа на 
прикажаниот криминал во трите печатени весници. 

 
 

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 
 

Кривичните дела во медиумите31 се поделени во девет 
категории: 1. насилнички криминал (сите дела кои вклучуваат примена 
на насилство: „телесна повреда“, „тешка телесна повреда“, „учество во 
тепачка“, „загрозување на сигурноста“, „грабнување“, „загрозување со 
опасно орудите“, „неоправдано лишување од слобода“, „(насилно) 
спречување службено лице во вршење службено дејствие“ и слично), 2. 

                                                           
31 Анализата е направена врз вкупниот број нови кривични дела објавени во 
печатените медиуми, а не врз бројот на објавени прилози. 
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„убиства“ (вклучително и „обид за убиства“), 3. сексуален криминал 
(сите дела против половата слобода и половиот морал: „силување“, 
„полов напад врз дете“, „родосквернавање“, „обљуба врз немоќно 
лице“, „посредување во вршење проституција“, „прикажување 
порнографски материјали на дете“, „обљуба со злоупотреба на 
положбата“),  4. имотен криминал („кражби“, „тешки кражби“, 
„разбојништва“ и „разбојнички кражби“), 5. Дела поврзани со 
нелегална трговија на дрога, 6. Криумчарење мигранти, 7. Криумчарење 
други добра, 8. Криминал на белите јаки (делата против службената 
положба и овластување, односно „злоупотреба на службената положба 
и овластување“, „несовесно работење во службата“, „проневера во 
службата“ и слично) и 9. друго (други дела кои не припаѓаат во 
претходните категории). 

 
Табела 2: Состојба со одредени облици на криминал според 

МВР и според печатените медиуми во Република Македонија 
 

 МВР 
201532 

Дневник Вест Коха 

Убиство (обид за убиство) 8 8 9 7 

Насилнички криминал 102 26 44 28 

(насилно) спречување службено 
лице во вршење службено дејствие 

21 5 3 2 

Сексуален криминал 3 5 8 6 

Имотен криминал 121 42 20 28 

Илегална трговија со дрога 11 17 11 12 

Недозволено држење оружје и 
други распрснувачки материјали 

14 7 4 2 

Криумчарење мигранти 23 15 11 6 

Криумчарење други добра 2 11 4 1 

Криминал на „белите јаки“ 13 14 14 5 

Друго  25 17 20 

ВКУПНО 408 168  141 115 

 
Презентираните бројки укажуваат на следново: 

 
Убиства и обиди за убиства. Речиси секое второ или трето 

убиство, односно обид за убиство кое се случува се објавува во 
дневните билтени на МВР. Од нив, речиси сите се прикажуваат во 

                                                           
32 Пријавени кривични дела во МВР, Извор: Дневните билтени на МВР 
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печатените медиуми, што значи дека убиствата како најтешки кривични 
дела добиваат посебен медиумски простор во дневните весници. 
Споредено меѓу трите весници, Вест повеќе објавува дела на обиди за 
убиство (девет случаи наспроти осум случаи во Дневник и седум во 
Коха). 

Насилнички криминал. Приближно секое тринаесетто дело од 
групата на насилничкиот криминал е презентирано во дневните 
билтени, додека печатените весници информираат за речиси секое 
четврто дело што се објавува во дневните весници.   

Насилничкиот криминал објавен во дневните билтени 
(вбројувајќи ги и нападите врз полициските службеници) сочинува 30,15 
% од вкупниот број објавени дела во тој период (123 дела од групата на 
насилничкиот криминал од вкупно 408 дела објавени во тримесечниот 
период), што укажува на тоа дека дневните билтени даваат многу 
повеќе информации за насилничкиот криминал. Истата констатација се 
однесува и за медиумски прикажаниот криминал. Имено, 18,45 % од 
објавените дела во Дневник се однесуваат на насилничкиот криминал. 
Тој процент во Коха изнесува 26,1 %, додека во Вест 33,3 %. Наведените 
показатели покажуваат дека Вест многу повеќе медиумски простор 
остава за насилничкиот криминал споредено со Дневник. 

(Насилно) спречување службено лице во вршење службено 
дејствие. Од податоците може да се заклучи дека Дневник, иако 
најмалку прилози објавува за насилничкиот криминал, најмногу 
прилози има за полициските службеници како жртви на физички 
напади од страна на други сторители кои сакаат да ги спречат во 
вршење на нивните службени дејствија. Презентираните податоци 
потврдуваат дека Дневник ги истакнува нападите врз полицијата во 
споредба со другите жртви на физички напади и со тоа ја засилува 
девијантноста на нивните извршители.  

Дела против половата слобода и половиот морал. Споредено со 
другите видови дела, делата од групата на сексуалниот криминал 
добиваат најмал интерес за објавување во дневните билтени. Меѓу 
трите печатени весници, во Вест се објавуваат најмногу дела од таа 
група (осум дела во Вест, наспроти шест во Коха и пет во Дневник).  

Имотен криминал. Имотниот криминал секогаш го сочинува 
најголемиот дел од вкупниот криминал. Кражбите, тешките кражби, 
разбојништвата и разбојничките кражби се секојдневна појава и, ако 
направиме груба пресметка за 2013 година, произлегува дека секој ден 
се извршуваат по 58 кражби, односно секој час се случуваа по 2,5 
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кражби.33 Ако на оваа бројка ја додадеме и темната бројка на 
криминалот (бројот на непријавени дела и бројот на непознати дела) 
тогаш произлегува дека на секои десет минути се врши кражба односно 
разбојништво. Имајќи го предвид таквиот обем на имотниот криминал, 
неговото присуство во печатените медиуми е постојано. Според 
податоците наведени во дневните билтени, секое четврто, односно 
шесто дело се објавува и во печатените медиуми. Споредено меѓу трите 
весници, во Дневник 25 % од криминалните настани се однесуваат на 
имотен криминал, наспроти 24,3 % во Коха и 14,2 % во Вест. Оттука 
произлегува дека Дневник повеќе интерес става на делата против 
имотот, наспроти Вест, што е обратно кога станува збор за 
насилничкиот криминал.  

Дела на илегална трговија и овозможување користење дрога. 
Наведените дела, особено во Дневник, добиваат одредено место во 
медиумите. И покрај тоа што во дневните билтени овие дела 
сочинуваат мал процент (2,7 %), во печатените весници тој процент 
изнесува од 8 до 10 % од вкупниот број објавени дела. Споредено меѓу 
трите весници, во Дневник многу повеќе прилози се поврзани со 
нелегална трговија со дрога во споредба со Вест и со Коха (15 прилози 
во Дневник, наспроти 10 во Вест, односно 11 во Коха).  

Криумчарење мигранти. Бројот на регистрирани криумчарења 
мигранти во текот на истражуваниот тримесечен период покажува 
негово зголемување бидејќи во дневните билтени за три месеци се 
објавени вкупно 52 дела.34 Од нив, секое трето, односно второ дело се 
објавува и во печатените медиуми, со што се нагласува зголемениот 
процес на илегална миграција во земјата од страна на мигранти од 
Сирија и Авганистан. Делото „криумчарење мигранти“, исто така, 
укажува дека мигрантите немаат легални документи за влез во земјата 
и затоа користат нелегални канали, од една страна, додека од друга 
страна, се јавуваат голем број сторители, кои, поради материјален 
интерес, ги пренесуваат мигрантите преку нашата земја. Алармирањето 

                                                           
33 Во 2013 година се пријавени 21.117 кривични дела: кражба, тешка кражба и 
разбојништво.   
34 Според податоците на МВР, до средината на јули 2015 година се издадени преку 
9000 потврди на странски државјани кои илегално влегле во земјата, а постојано се 
поднесуваат барања за добивање азил (www.moi.gov.mk). Toa го потврдува 
зголемениот наплив на бегалци од Сирија поради граѓанската војна што се води во 
неа, а според Агенцијата на Обединетите нации за бегалци, УНХЦР, се проценува дека 
од почетокот на граѓанската војна во Сирија од земјата побегнале повеќе од четири 
милиони луѓе. (www.kiriilica.com.mk/svet/foto-galerija-chetirite-milioni-sir). 

http://www.moi.gov.mk/
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за појавата на ова дело всушност значи аларм за надлежните 
институции кои треба да се справат со напливот на мигранти, кој сè 
повеќе се зголемува.  

Криминал на белите јаки. Делата извршени во вршење на 
службата, претставуваат околу 9 % од објавените дела во Дневник, 10 % 
во Вест, додека тој процент во Коха изнесува 4 %, што значи дека тие 
дела најмалку се објавуваат во Коха. Со оглед на широкиот опсег на 
дела кои можат да се извршат со злоупотреба на службата, не можеме 
да направиме споредбена анализа со објавените статистички податоци 
на МВР бидејќи тие се однесуваат само на кривичното дело 
„злоупотреба на службената положба и овласување“. Сепак, имајќи го 
предвид бројот на објавени дела во дневните билтени и во печатените 
медиуми, може да се констатира дека процесот на објавување на тие 
дела, како и кај насилничкиот и кај имотниот криминал, е селективен. 
 

Процентуална застапеност на облиците на насилнички 
криминал во медиумите 
 

Застапеноста на различните облици на криминалитет во 
печатените медиуми може да се види од следниов графикон: 

 

Графикон 1: Облици на криминал во печатените медиуми 
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 Од графиконот може да се заклучи дека во Дневник кражбите, 
тешките кражби и разбојништвата се најзастапени (25 %). На второ 
место се насилничките дела (18,45 %,), па делата на илегална трговија 
со дрога (10,1 %). За разлика од Дневник, во Вест најмногу се застапени 
насилничките дела (33,3 %),  на второ место, имотните деликти, и на 
трето, криминалот на белите јаки. Во Коха, на прво место е 
насилничкиот криминал, на второ место се имотните деликти и на трето 
место се делата на илегална трговија со дрога.   

Значајна разлика меѓу медиумите се забележува кај имотните 
деликти бидејќи соодносот е 2:1 меѓу Дневник и Вест, кај делата на 
криумчарење е добра бидејќи тој сооднос изнесува 3:1 меѓу Дневник и 
Вест, како и кај насилничкиот криминал кој е 1,5:1 на страната на Вест. 
 
ЗАКЛУЧОЦИ  

 
Во печатените медиуми постои непропорционален однос на 

насилничкиот наспроти имотниот криминал, што значи дека иако тие 
дела, споредено со имотните деликти, помалку се случуваат, нивното 
прикажување во дел од медиумите е поголема. Исто така, за разлика од 
другите видови криминал, интересот на медиумите за објавување на 
делата поврзани со илегална трговија со дрога и со криумчарење 
мигранти е значителен. Тоа укажува дека не е само нивниот обем 
зголемен, туку и дека активностите на полицијата повеќе се насочени 
кон откривање на тој криминал и кон негово обелоденување во 
медиумите преку соопштенија за јавноста, преку дневните билтени или 
преку други начини на комуникација. 

Постои различен пристап и приоритети при селекцијата на 
делата вредни за објавување во печатените медиуми. Во Вест се 
позастапени прилозите поврзани со насилни елементи: повеќе 
насилнички криминал, повеќе убиства, повеќе сексуален криминал, 
додека во Дневник се позастапени делата поврзани со дрога, 
криумчарење мигранти, криумчарење други добра, имотни деликти и 
спречување полициски службеници во вршење на нивните службени 
дејствија. Оттука, според објектот на напад, Дневник дава приоритет на 
имотот, илегалните активности и на нападите врз „носителите на 
државната присила“, додека Вест на животот, телото и на половата 
слобода и морал.  

Ако ја прифатиме тезата дека читателите го добиваат тоа што го 
сакаат, тогаш следува дека сакаат насилство, додека ако ја прифатиме 
тезата дека весникот го прикажува она што најмногу се продава, тогаш 
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повторно следува дека насилството најмногу се продава. На крај, 
имајќи предвид дека медиумот ја креира сликата за криминалот, 
поради непропорционалната застапеност на насилничкиот криминал, 
кај јавноста се создава перцепција дека под криминал најчесто се 
подразбира насилен криминал. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЈА НА КРИМИНАЛОТ ВО ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ 
 
ВОВЕД 
 

Истражувањето на влијанието на медиумските текстови врз 
читателите е условено од неговата читаност. Тоа е, во суштина, прво 
прашање со кое медиумските работници се занимаваат – како 
медиумскиот текст да го обликуваат за тој да биде прочитан, со оглед 
на тоа што популарноста на медиумот е поврзана со стапката на 
неговата читаност. Иако не говори за суштината на приказната, формата 
на текстот е мошне значајна во печатените медиуми. Зошто? Бидејќи 
формата го привлекува окото на потенцијалниот читател, иако често се 
вели дека прилозите за криминалот се и онака интересни за читателите 
бидејќи граѓаните сакаат насилство и приказни за криминалот, особено 
кога се обликувани на начин на кој читателите го посакуваат. Во 
литературата се наведуваат главно две причини зошто криминалот е 
застапен на американската телевизија. Прво, бидејќи криминалот е 
поврзан со страв и второ, бидејќи лесно може да се покрие. Како што 
рекол еден уредник на повеќе локални телевизиски куќи во Америка –  
криминалот е најлесен, најбрз, најефтин и најефикасен начин на 
покривање на телевизиските вести. Од економски аспект, се вели дека 
улогата на весниците не е да едуцираат и да информираат, туку да се 
продаваат весниците, а шокот, одмаздата и стравот кај публиката го 
продаваат весникот.35 Позната девиза во медиумската индустрија е „ако 
кравари, тоа поминува“ (If it bleeds, it leads). 

Сепак, криминалните вести треба да исполнат одредени 
вредности поврзани со самата криминална приказна, кои ги водат 
авторите да одлучат дали еден настан е вреден да биде претставен во 
вестите. Како главни фактори се наведени: зачестеноста на делото, 
неговата значајност, неочекуваност и недвосмисленост.36 Покрај нив, 
Рошо (Roscho, 1975) наведува неколку карактеристики на настанот како 
предуслови за негово прикажување во медиумите. Тие се: конфликт, 
неочекуваност, рутински типологии, присуство на „големи имиња“ (на 

                                                           
35 Jewkes, Y. (2004). Theorizing media and crime, Media and crime, SAGE Publication, 
достапно на: http://www.sagepub.com/upm-data/36583_02_Jewkes_Ch_01.pdf, стр. 32.  
36 Oenbring, R. (2011). Framing Violence: A content/Discourse Analysis of representations 
of violence in Bahamian Newspapers, Violence symposium 3rd November, 2011, стр.32. 

http://www.sagepub.com/upm-data/36583_02_Jewkes_Ch_01.pdf
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славни личности), рокови и присуство на објективност.37 Оттука, вестите 
се краен продукт на комплексен процес кој почнува со систематско 
сортирање и селектирање на настани и теми според одредени 
имплицитни критериуми. 
 Откако настанот ќе ги исполни условите за објавување, следува 
фаза на уредување на формата и на содржината на текстот. Генерално, 
постои согласност дека начинот на кој страната во секој печатен медиум 
е уредена влијае врз одлуката на читателот да ја чита страната. 
Најзначајни се насловот на прилогот и придружбата со фотографија.  
 Изборот на фотографијата е значаен бидејќи самата слика го 
привлекува окото на читателот многу повеќе од пишаните зборови и таа 
истовремено испраќа знак како да се перципира прилогот пред да се 
прочита. Весникот може да манипуира со значењето на прилогот со 
ставање фотографии кои не се суштински поврзани со неговата тема, а 
исто така, може дополнително да го поттикне читателот да го прочита 
прилогот. Во едно истражување на трите дневни печатени весници во 
Торонто – Торонто сан, Торонто стар и Глоуб енд мејл  (Toronto Sun, 
Toronto Star и Globe and Mail) на прилозите поврзани со полицијата и со 
полициското работење, утврдени се големи разлики за придружбата со 
фотографии. Имено, над 50 % од прилозите во Торонто сан и Торонто 
стар се придружени со фотографија, од кои во Торонто сан 
фотографијата е секогаш на насловна страна, додека во Торонто стар 
само 18 % од прилозите имаат фотографија на насловната страна. 
Третиот весник, од друга страна, не поставува фотографии на неговата 
прва страна.38 

Покрај фотографијата, насловите во весниците имаат пресудно 
влијание врз читателот, пред сè, да го купи весникот, додека 
големината и местото на прилогот на страницата се поврзани со 
одлуката тој да се прочита.  

Покрај наведените, дополнителни формални карактеристики на 
прилогот кои го детерминираат неговото значење и кредибилност се: 
бројот на страницата, користените изјави во прилогот, бројот на 
зборови во насловот и тонот на насловот (дали е позитивен, негативен 
или неутрален). Исто така, од не помало значење за вредноста на 

                                                           
37 Исто, стр. 32 
38 Porter, Julie Elizabeth. (1995). Media portrayal of police: A content analysis of the 
"Toronto Star", the "Toronto Sun" and "Now" (Ontario).", Electronic Theses and 
Dissertations. Paper 2695., стр. 74. 
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прилогот се изворите на сознанија, кои ѝ даваат печат на сериозност, 
официјалност и кредибилитет. 

 
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 
 
Визуализација на прилозите во печатените медиуми 
 

Место и големина на прилогот 
Во Дневник најголем процент од прилозите се наоѓаат на 

долниот дел од страницата (61,2 %), наспроти 31,9 % од прилозите кои 
се пишуваат на горниот дел. Кога станува збор за прилозите за нови 
криминални настани, 75,6% од прилозите се наоѓаат на долната страна, 
додека 17,9 % на горната, а 5,1 % во средина, што значи дека тие повеќе 
се наоѓаат на долната страница. Во однос на должината на текстот, 62,3 
% од прилозите се кратки вести бидејќи нивната големина е до 1/4 од 
страницата. 17,2 % се со големина до 1/2 и 15 % до 3/4 од страницата.  

45,3 % од прилозите во Вест се пишуваат на горниот дел од 
страницата, наспроти 41,3 % кои се на долниот, а 13 % се на цела страна. 
Исто така, 45,7 % се со големина до 1/4 од страната (значи се од жанрот 
кратки вести), додека 37,7 % се со големина до 1/2 од страната. Со 
оглед на големината на страната меѓу Дневник и Вест, може да се 
заклучи дека поради расположливиот медиумски простор прилозите во 
Вест се пократки, додека во Дневник поголеми и повеќе придружувани 
со фотографија. Во Вест, прилозите за нови криминални настани во 51,8 
% се наоѓаат на долниот дел од страната, додека 38,7% на горниот дел. 
Во однос на големината, малку повеќе од половината од прилозите 
(55,5%) се со големина од 1/4 од страната, 32,1 % се со големина до 1/2 
од страната.  

Во Коха, поголемиот процент од прилозите се пишуваат на 
долниот дел од страницата (45,8%), додека 36,8 % на горниот дел. 
Карактеристика за прилозите во Коха е тоа што голем процент од 
прилозите 73,7 % претставуваат кратки вести со информации од две до 
три реченици. 
 

Вид на рубрика и место на насловна страница  
Со цел да се утврди кои теми и прилози се прикажуваат на 

насловната страница,  во табела 3 се наведени насловите објавени во 
Дневник и во Вест во текот на истражуваниот период.  
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Табела 3: Наслови на прилози на насловна страна на Дневник од 10 
ноември 2014 до 2010 февруари 2015 година 
 
Дневник (57 наслови) Тема на 

фотографија 

Трикратниот убиец сее страв меѓу кавадарчани Сторителот 

Тони ги чувал последните два куршума за Данче и за 
себе 

Сторителот 

Полицијата заборавила да му го одземе пиштолот на  
Станоев 

 

Застаре обинението против ексначалникот на ГШ 
Стојановски 

Сторителот 

Инспектор Крстев и Трајков не му го одзеле пиштолот на 
трикратниот убиец 

Сторителот 

МВР се сомнева во криминал, Даниел во шок Новинарка 

Убијците на ќерка ми да скапуваат во затвор додека се 
живи  

Мајката 

Петрески крпел асфалтни дупки без тендери, а станот си 
го доградил со мито 

 

Не пријавил дека го нашол изгубениот пасош, па 
завршил во затвор како криминалец 

 

Ја спаси сестра си од куршуми од зетот, не не успеа и 
родителите 

Местото на 
настанот 

Инспекторите што не му го одзеле пиштолот на Станоев 
се уште се на работа 

Полицаец 

Прободениот ученик отпишан од ГУЦ за да нема нови 
инциденти 

Училиште 

ЕУЛЕКС го обвини Нацист за нападите врз македонските 
полицајци 

Сторителот 

Поранешниот разузнавач Богоевски ќе оди две години во 
затвор за измамата со Меркатор 

Сторителот 

Просветниот инспекторат отвора истрага за префрлањето 
на ученикот од ГУЦ 

Училиште 

Димишкова: Имав уплав дека ми поставиле бомба во 
автомобилот 

Судијката 

Адиљ го познавал убиецот оти го пуштил во приколката Приколката 

Сценариото изземено од 2001, копијата од 2014 
избледена 

Местото на 
настанот 

Најбогатиот гостиварец Арслани ја градел империјата со 
лихва 

Местото на 
настанот 
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Лихварската рака на Арслан грабала фабрика, хотели и 
десетици куќи 

Местото на 
настанот 

Реџепи пукајќи избегал од заседа на тигрите Полицајци 

Се истражува дали поткажувач му дојавил на Лапи за 
поставената бомба 

Општина 

Ќе ги ослободува Албанците, а се крие зад мртов 
командант во ОНА 

Сторителот 

На Нацист за тероризмот во Тетово и Скопје ќе му судат 
во Гнилане 

Сторителот 

По куршумите во Сарај, во Струга се тепале со мобилни Градоначал
ник 

Илир Купа од затвор ги координирал грабежите во Дебар 
и Струга 

Сторителот 

Три ДНК докази го поврзуваат Диши со убиството на 
сопружниците Имери 

Документи 

Сакале да станат милионери со шверц на вредни 
артефакти во Грција 

Артефакти 

Скулптурата што сакале да ја продадат во Грција е на 
божицата Хигиј 

Артефакти 

Цариниците ги соблекуваа шверцерите по гаќи и 
градници 

Цариник и 
куче 

СОС телефоните молчат пред семејното насилство Телефон 

По еден дилер на дрога се фаќа во полициската мрежа 
секој втор ден 

Дилери 

Криминалец го држел синот на нишан за да не му влезат 
алфите дома 

Сторителот 

Гешкоска: пукаме за да ви ја уништиме верата Судијката 

Диана не беше разведена, се збогувавме од неа во 
куќата на сопругот 

Роднини 

Зврлевски смета дека Вранишковски нема пак да пере 
пари 

Обвинител 

Профилите на Киколо и Монтана се капка во морето 
педофили на Фејсбук 

Фејсбук 

На проститутките им одредил работно време и им 
наплаќал рента за собата 

Тело на 
девојка 

Пензионерот Јован убиен за 50 д., а Вељо од Пепелиште 
настрада за 1000 денари 

Местото на 
настанот 

Вранишковски остана во затвор, преговорите ќе почекаат Сторителот 

Грчки шверцери илегалците од Сирија ги превезуваат се 
до Србија 

Местото 
настанот 

Не се премисливме за Вранишковски, туку се 
преиспитавме 

Сторителот 
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Над 10 нови синтетички дроги ставени на црната листа во 
Македонија 

Дилери 

Рекле дека ќе одат во тоалет, а ја фрлиле дрогата пред 
контејнер на Ќафасан 

Дрога 

Не кршете ги вратите во црквите, парите ги носиме во 
банка 

Црква 

Луксузниот живот на Саити и Алигега во Цирих бил купен 
со стотици кг. Хероин 

Сторителот 

Кај Верушевски барале документи за тешки кр. дела, а 
налетале на детска порнографија 

 

Екстрадираниот Дрпљанин ги криел 5-кратните убијци од 
Смилковци 

Сторителот 

Дрпљанин под менторство на Шукри од ситен крадец 
станал брутален убиец 

 

Обвинителството се уште утврдува дали имало изборен 
фалсификат 
 

Обвинител / 
изборно 
место 

Купишта фајлови од странска служба во рацете на СДСМ 
и Заев 

Лидер на 
СДСМ и 
премиер на 
РМ 

Од каде зборот насилство во кривичната против лидерот 
на СДСМ 

Лидер на 
СДСМ и 
премиер на 
РМ  

Јавното обвинителство прави попуст за Заев Лидер на 
СДСМ 

Бизнисмени лани фатени за финансиски криминал од 9 
милиони евра 

Бизнисмени 

Најбараниот гостиварчанец Арслани 3 месеци се криел 
во куќа на гастрбајтери 

Сторителот 

Професоре, работата што ја чекавме од пријателите од 
надвор е завршена 

Лидер на 
СДСМ 

Заев: прислушкувал над 20000 лица Лидер на 
СДСМ 

 
  Што може да се утврди од податоците презентирани во 
табелата: 

Приближно 1/5 од прилозите (вкупно 57 прилози) поврзани со 
криминалот се на насловна страна, што покажува дека, во споредба со 
другите области на кои се однесуваат медиумски текстови, сака да 
стави акцент на криминалот. Тие прилози најчесто покриваат теми за 
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извршените убиства: седум (7)  прилози поврзани со убиства, пет (5) 
прилози за насилнички криминал и  два (2) прилози за криминал на 
бели јаки. Оттука произлегува дека насилството го продава весникот, а 
тоа е препознаено како од уредувачката политика на медиумот, така и 
од самите читатели. Или, намерата е првиот „залак“ на читателот при 
консумирањето на вестите да биде насилството, кој е доволен да го 
засити и да предизвика одредена емоција: гнев, жалење или 
осудување.  
 Во однос на прашањето дали прилозите чии наслови или дел од 
нив се на насловна страна се однесуваат на нови или стари криминални 
настани или на реакции, протести или други теми, податоците 
покажуваат дека најголемиот дел се однесуваат на нови настани (24 
наслови), 19 се однесуваат на стари настани, девет ( 9) наслови се 
однесуваат на анализи на одредени состојби и пет (5) наслови се 
поврзани со актуелните афери „Пуч“ и „Преслушкување“. Според 
нивната процентуална застепеност, бројките покажуваат дека старите 
дела се повеќе застапени на насловната страна, врз основа на што може 
да се заклучи дека старите дела на убиства, терористички напади и 
други облици на организиран криминал, поради нивната тежина, во 
континуитет се следат од страна на медиумите. Целта е да се 
информира јавноста за новите сознанија поврзани со тие дела, особено 
за извршените убиства и за терористичките напади извршени во 
Македонија. Со тоа, кај Дневник се јавува тенденција да ги врати и 
оживее потиснатите сеќавања за одредени настани и да ги „држи“ 
читателите будни за нивниот тек.  
 Од друга страна, прикажувањето на убиствата во шест случаи, 
односно осум (вклучително и прилозите кои се однесуваат на 
обвиненијата против двајцата инспектори во случајот со трикратното 
убиство во Кавадарци) го зголемува интересот на јавноста за тие 
настани. Ако се направи преглед на содржината на прилозите кои се на 
насловна страна во Дневник, тогаш може да се заклучи дека од 57 
прилози, 50 % од прилозите се однесуваат на насилнички криминалитет 
(27 прилози), седум (7) дела се однесуваат на имотни деликти и три (3) 
дела на трговија со дрога. Тоа покажува дека, иако имотните деликти се 
малку побројни од насилничките деликти (42 наспроти 3939 дела), 
нивното прикажување на насловна страна е помало. Ова повторно ја 
потврдува тезата дека насилството го продава весникот. 

                                                           
39 Вклучително и кривичните дела на убиство и обиди за убиство. 
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 Исто така, интересен е податокот кој кажува дека, освен пет, 
другите наслови (вкупно 52) се придружени со фотографија. Од нив, 
повеќе од 1/4 се фотографии со сторителот на делото, со што 
дополнително се зацврстува помнењето кај новите дела, односно го 
освежува сеќавањето кај старите дела. На 11 фотографии, кои 
претставуваат 21 %, е прикажано местото каде што се извршило делото 
(училиште, црква, општина), на седум (7) фотографии се прикажани 
претставници на одредени служби чии изјави се цитираат во прилогот и 
во четири (4) случаи се прикажани предмети кои се поврзани со 
кривичното дело (дрога, оружје и слично).  
  Прикажувањето на прилозите на насловна страна и нивната 
придружба со слики во значителна мерка се разликува во Вест, што 
може да се види од следнава табела: 
 
 Табела 4: Наслови на прилози на насловна страна на Вест од 
10 ноември 2014 до 2010 февруари 2015 година 
Вест – 13 наслови Тема на фотографија 

Музичка мафија за фестивалски награди од 35.000 евра  

Две мобилки и полнач скрила во вагина  

Убил тројца па се обесил  

И ја скршил ногата со стап оти и заѕвонил телефонот  

Кој ги палите колите на велешките судии  

Останавме без вагини за Нова Година Оштетени  

Силување, хепатите, шуга и неписмени деца  

И гумени куршуми против насилни демонстранти  

Новинарите бараат безусловна слобода за Кежаровски  

Слободата на Кежо е слобода за сите  

110 граѓани осудени на затвор со зашитетен сведок  

Заев обвини дека Груевски прислушкувал над 20000 
граѓани 

 

Пукал да ги убие сите можни љубовници на жена му  

 
Во Вест само 13 прилози се објавени на насловната страна, што 

претставува 5 % од прилозите. Половина од нив се однесуваат на 
одредени анализи и протести, кои го акцентираат насилството и 
ризичната состојба за одредени категории граѓани, односно 
неповолните законски решенија во судскиот систем (гумени куршуми и 
честото користење на заштитен сведок). Од новите дела, на насловна 
страна се прикажани случаи на убиство, семејно насилство, закана врз 
судијка, музичка мафија и еден прилог поврзан за аферата „пуч“.  
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 Врз основа на наведени податоци може да се заклучи дека, 
Вест не дава приоритет на криминалот на неговата насловна страна и не 
ги прикажува старите настани кои се следат, иако тој процент во Вест е 
поголем во споредба со Дневник. Вест, во рамките на нивната 
уредувачка политика, избира да нагласи одредени настани и законски 
решенија со кои се прекршуваат човековите права или кои се тесно 
поврзани со нивното практикување. 
 Констатираната разлика меѓу Дневник и Вест во однос на 
визуализацијата на делата на криминал и нивната придружба со 
фотографија укажува дека редакцијата и читателите на Дневник се 
повеќе оптоварени со проблемите на криминалот пред и по неговото 
„консумирање“, додека за читателите на Вест тој не е поврзан со 
популарноста и читаноста на весникот. 
 На прашањата кои прилози се на насловна страна во Коха и 
дали тие се придружени со фотографија, одговорите можат да се видат 
на следнава табела: 
 
 Табела 5: Наслови на прилози на насловна страна на Коха од 
10 ноември 2014 до 2010 февруари 2015 година 
Коха – 35 наслови Тема на 

фотографија 

Si u sulmua polici Mevludin Bushi (Како е нападнат 

полицаецот Мевљудин Буши) 

Сторителот 

Wholers: “Monstra” dëshmoi mosbesimin në barazinë para 
ligjit (Волерс: „Монструм“ докажа за недовербата во 
еднаквоста пред законот) 

Поранешен 
амбасадор од 
САД во РМ 

Aksionet janë të suksesshme, hetojmë “Gardën e Iliridës” 

(Акциите се успешни, трагаме по гардата на Илирида) 

Поранешна 
министерка 
на МВР 

Vrasja e maturantit në Gjorçe Petrov; Prokuroria, veper me 
paramendim (Убиството на матурантот во Ѓорче Петров, 
Обвинителството, убиство со предумисла) 

Местото на 
настанот 

Burget online (Буџет онлајн) 
 

Место 

Sanksionohen rreth 100 punonjës police (Санкционирани 

околу 100 полициски службеници) 

Поранешна 
министерка 
на МВР 

Arrestohet Petreski, abuzoi 2 milionë euro (Се приведува 

Петрески, злоупотребил 2 милиони евра 

Сторителот 

Gruaja denoncon burrin për dhunë familjare (Жената го Жена 
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пријавува сопругот за семејно насилство) 

Xhelozia, ushtari vret tre dhe vetëvritet (Од љубомора 
војник убил тројца и се самоубил) 

Местото на 
настанот 

Të dënuarit ende janë në paraburgim (Осудените уште се 

во притвор) 

Сторителите 

Thika në vend të librave (Ножеви наместо книги) Нож 

Ryshfetin e kemi merak (Поткупот ни е мерак) 

 

Местота на 
настанот 

Varroset Adili, vrasja mbetet mister (Погребан Адиљи, 
убиството останува мистерија)  

Жртвата 

Çekani godet në Gostivar (Чеканот удира во Гостивар) Полиција 

Shpërthime ka patur por jo nga bomba (Експлозии имало 

но не од бомби) 

Полициско 
комбе 

Maniakët e internetit  (Интернет маниаци) Деца 

Shqiptarët nuk i besojnë policisë (Албанците не и 
веруваат на полицијата) 

Поранешна 
министерка 
на МВР, ОБСЕ 

Belimbegova, të hënën shpalleт aktgjykimi (Белимбегово, 

во понеделник се донесува пресуда)  

Сторителите 

Mbеtemi vend transit i narkotikëve (Остануваме 
транзитно место за наркотици) 

Дрога 

Një polic për policinë (Еден полицаец за полицијата)  Полиција 

Maqedonia, “lavatriçe” për paratë e pista! (Македонија 

машина за перење на прљави пари) 

Банкноти 

Edhe 6,5 vjet burg për Fejzi Azirin (Уште 6,5 години затвор 

за осомничениот Фејзи Азири) 

Сторителот 

Shtatë të dyshuar, dy në paraburgim (Седум осомничени, 
двајца во притвор)  

Табла од  
министерство 

Pushteti s’mund ta burgosë lirinë (Власта не може да ја 

притвори слободата) 

Настанот 

Naseri pranon vjedhjen, por jo edhe vrasjen (Насер ја 
признава кражбата, но и убиството) 

Судењето 

Zbulohen 2.5 milionë franga të fituara nga heroinа 

(Откриени 2,5 милиони франци добиени од хероин)  

Полиција 

Lirohet Kezharovski (Кежаровски ослободен) Новинарот 
Кежаровски 

Ekstradohet Basha, burg për tregti me të mitur 

(Екстрадиран Баша, затвор за трговија со малолетници) 

Полициско 
комбе 

Theren me thikë katër djem te “Mavrovasja” (Избодени со ГТЦ 
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нож четири момчиња кај „Мавровка“) „Мавровка“ 

Dëshmitarët me zë dhe pamje të fshehur marrin n’qafë 

(Сведоците без звук и лик земаат на душа) 

Сторителите 

Deklarata konfuze të dëshmitarëve (Конфузни изјави на 
сведоците) 

Сторителот 

Më shumë mbrojtje për të miturit (Поголема заштита за 

малолетниците)  

Книги 

Arrestohet Fadil Arsllani (Уапсен Фадил Арслани)  Полициско 
комбе 

“Bombat” kanë korrupsionin zgjedhor dhe gjyqësor 

(Бомбите ја опфаќат корупцијата во изборите и 

судењето)  

Лидер на 
СДСМ 

Përgjime masivе (Масовни прислушкувања)  Лидер на 
СДСМ 

 
 Податоците говорат дека во Коха, 17 % од прилозите се 
објавуваат на насловната страна, од кои најголем процент се 
однесуваат на нови кривични дела, (41 %), за протести и анализи (35 %) 
и најмалку за стари настани. Според природата на кривичните дела, 
слично како и во Дневник, најголемиот процент отпаѓа на насилничките 
кривични дела (околу 50 %), од кои за четири случаи на убиство. 
Карактеристично за Коха, во споредба со другите дневни весници е што 
тој медиум континуирано го следи процесот „Монструм“, на кој му 
остапува редовно место на првата страна. Конкретно, сите прилози кои 
се однесуваат на тој случај се објавени и на првата страница, што 
укажува не само на големата популарност на тој случај, туку и на 
големата заинтересираност на граѓаните истиот да го следат. 
 Спротивно, во македонските весници, во текот на 
истражуваниот период нема објавено прилози за тој случај, освен една 
изјава дадена од јавната обвинителка надлежна за тој процес. Покрај 
тој случај, на насловна страница е и случајот на убиството на матурантот 
во општина Ѓорче Петров, кој, исто така, поради различната етничка 
припадност на сторителот и на жртвата, предизвикува голема 
заинтересираност за следење.  
 Имајќи ги предвид податоците за Дневник и за Коха, може да 
се согледа различниот пристап кон истакнувањето на настаните 
поврзани со криминалитетот, „секој од свој аспект“, со што на двата 
мнозински етникуми во Македонија им се даваат две вистини, односно 
медиумите им го насочуваат и обликуваат правецот на мислење.   
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 Од друга страна, за разлика од Дневник, а слично како Вест, и 
Коха ги прикажува на насловна страница протестите што се одржаа за 
поддршка на новинарот Томислав Кежаровски, со што им дава 
поголемо значење споредено со другите дневни настани што се 
случиле истиот ден. 
 Во однос на придружбата со фотографија, податоците 
укажуваат дека сите наслови се придружени со фотографии, од кои на 
девет е ликот на сторителот, на шест други лица и на една фотографија 
е жртвата на убиството извршено во Велес. Од останататите 
фотографии, на седум е прикажано местото на настанот, а на шест 
средствата со кои е извршено кривичното дело. Инересен е податокот 
што Коха често објавува слики поврзани со полицијата на кои се 
прикажани полициски службеници, полициско комбе, полициска 
станица (вкупно шест слики), па дури и три фотографии со поранешната 
министерка за внатрешни работи. Нивното поставување на насловната 
страна укажува дека Коха, не само што често се потпира на полициски 
извори, туку дека за одредени дела се преземени планирани и успешни 
оперативни акции кои добиваат дополнителен публицитет (на пример, 
оперативната акција „Чекан“, екстрадицијата на обвинетата Баша за 
трговија со луѓе, запленувањето на поголема количина хероин и 
слично).   

Најголем процент од криминалните вести во Дневник се 
пишуваат во рубриката „црна хроника“ (83,2 % од прилозите), додека 
останатите 14,7 % во рубриката „актуелно“. Тој процент кај прилозите за 
нови криминални настани изнесува 3,2 %.  

Во Вест значителен процент (34 %) од прилозите се пишуваат во 
рубриката „актуелно“. Тој процент е показател дека во Вест многу 
повеќе се застапени прилози поврзани со протести, човекови права и 
реакции, кои свое место имаат во рубриката „актуелно“.  

Во Коха не постои конзистентност за сместување на 
криминалните вести во рубриката „црна хроника“. Поточно, во Коха се 
забележува дека таа рубрика, која опфаќа 1/3 од страницата, не е 
присутна во весниците секојдневно. Исто така, во споредба со другите 
весници, во Коха е најзабележливо отсуството на криминални вести во 
девет броја на весникот во текот на истражуваниот период. Оттука, 
двојно повеќе прилози (64,2 %) се пишуваат во рубриката „актуелно“, 
додека 34,2 % во рубриката „црна хроника“. 
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Придружна фотографија 
 
Во делот за визуализацијата на медиумските вести, значаен 

фактор е придружната фотографија на прилогот. Податоците од 
истражувањето покажуваат дека половината од прилозите во Дневник 
се придружени со фотографија (58,3 %), што влијае врз задржувањето 
на фокусот на читателот, а со тоа и врз перцепцијата на јавноста за 
настанот бидејќи секоја фотографија дополнително го зацврстува 
помнењето (фотографско помнење).  

Најголем процент од фотографиите се без физички лица (34,4%), 
30,7 % се со други физички лица, додека сторителите се прикажуваат на 
22,1 % од фотографиите (36 прилози). Дел од тие лица се носители на 
одредена државна, односно јавна функција, и нивните изјави се 
цитирани или интерпретирани во прилогот, додека дел се познати 
сторители, осудени или осомничени за убиства или за дела на 
организиран криминал против кои се води кривична постапка.  

За споредба со прилозите за нови криминални настани, во 
Дневник, 37,8 % се придружени со фотографија од кои 59 % се без 
физички лица, 23 % со физички лица и 11,5 % со фотографија од 
сторителот. Интересно е тоа што процентот на придружба со 
фотографија е поголем кај старите дела. Во Дневник 76,2 % се 
придружени со фотографија, од кои 62,5 % се фотографии со 
сторителот, а во 18,8 % има повеќе различни слики, на кои дел се, исто 
така, со сторителот. 

Во Вест, многу помал процент од прилозите се придружени со 
фотографија (38,2 % наспроти 58,3 % во Дневник). Од нив, 42,4 % се 
фотографии без  физички лица, 32,6 % се слики со други лица и 21,7 % се 
слики со сторителот. Исто така, помал процент од новите криминални 
случувања се придружени со фотографија (27,2% во Вест, наспроти 37,8 
% во Дневник). Од нив, 60,5 % се фотографии без физички лица, 23,7% 
се со физички лица, а 13,2 % со сторителот. Покрај нив, 46,7 % од 
старите дела се придружени со фотографија, од кои најголем процент 
се слики без физички лица (50%), 28,6 се слики со сторителот и 21,4 се 
слики со други физички лица. 

Во Коха, 33,7% од прилозите се придружени со фотографија, од 
кои 19 % се со ликот на сторителот, на 47,6% од фотографиите има 
ликови на други лица, 20,6% се слики без физички лица и во 12,7 % од 
прилозите има две или повеќе фотографии. 

Презентираните податоци можат да се видат на следнава табела. 
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Табела 6: Визуализација на прилозите во печатените весници  
 Дневник 

Да % 
Вест 
Да % 

Коха 
Да % 

Насловот на прилогот е на насловна страна 
Насловот на новите криминални вести е на 

насловна страница 

19,7 % 
9 % 

4,8 % 
4 % 

17,9 % 
12 % 

Прилогот е придружен со фотографија 58,3 % 38,2 % 33,7 % 

На фотографијата е ликот на сторителот 22,1 % 21,7 % 19 % 

  
ЗАКЛУЧОЦИ 
 
 Во однос на визуализацијата на криминалните вести на 
насловна страна, Вест ретко го прикажува криминалот на првата страна, 
поради што неговата продажба и читаност не може да се поврзе со 
него. Имено, само 12 наслови од вкупно 248 прилози поврзани со 
криминалитетот се објавени и на насловната страна, од кои само еден 
прилог има придружна фотографија. За споредба, Дневник има 
објавено 57 наслови на првата страна, од кои 52 се придружени со 
фотографии. Констатираната разлика меѓу Дневник и Вест во однос на 
визуализацијата на делата на криминал и нивната придружба со 
фотографија укажува дека читателите на Дневник се повеќе оптоварени 
со проблемите на криминалот пред и по неговото „консумирање“, 
додека за читателите на Вест тој не е поврзан со неговата популарност и 
читаност.  

Зголемената придружба на фотографии за старите кривични 
дела, особено поради тоа што се прикажуваат нивните сторители, 
повторно ги актуализира случаите и дополнително го задржува 
вниманието на читателите да ги следат. Пораката е дека против тие 
лица сè уште се води кривична постапка, со што медиумите ја 
продолжуваат нивната стигматизација и осудување и таквата 
перцепција ја пренесуваат врз читателот. Исто така, околноста дека 
поголемиот број од старите криминални дела се објавени во рубриката 
„актуелно“ вели „тој е сè уште актуелен и интересен случај и не треба да 
биде заборавен“. 
 Медиумите имаат различен интерес и пристап во изборот на 
криминалните вести на насловната страна. Додека Дневник повеќе го 
истакнува криминалот (особено стариот криминал и нивните 
сторители), Вест избира да нагласи одредени настани и законски 
решенија со кои се прекршуваат човековите права или кои се тесно 
поврзани со нивното практикување. Коха, од друга страна, 
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континуирано го следи процесот „Монструм“, на кој му остапува 
редовно место на првата страна, што укажува, не само на големата 
популарност за тој случај, туку и на големата заинтересираност на 
граѓаните истиот да го следат. Имајќи го предвид различниот пристап 
кон истакнувањето на настаните поврзани со криминалитетот, на 
граѓаните во Македонија им се нудат повеќе вистини, односно 
медиумите создаваат сопствени рамки и дискурси, кои понатака 
добиваат различни интерпретации од страна на граѓаните.  
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ИЗВОРИ НА СОЗНАНИЈА ЗА КРИМИНАЛНИТЕ ВЕСТИ 

 
ВОВЕД 

 
Медиумите користат одредени извори на сознанија за одреден 

криминален настан кои непосредно влијаат врз содржината на текстот. 
Поради тоа, интересни за анализа се прашањата за самите извори кои 
објавуваат информации за криминалот, за тоа кому новинарот му се 
обраќа за да добие дополнителни информации, како новинарот врши 
селекција на добиените податоци и врз основа на кои критериуми 
одлучува да ги објави токму тие податоци. Наведените дилеми 
отворени во ова истражување се значајни од повеќе аспекти. Прво, 
дали изворот на сознанија го води авторот да објави селектирани 
податоци, или авторот, независно од изворот на податоци, ја прави 
селекцијата. Овие и слични прашања треба да бидат предмет на 
интерес како на комуниколозите, така и на криминолозите истражувачи 
во областа на дискурзивната анализа и на news-making 
криминологијата40.  

Во делот на поделбата на изворите на сознанија, Сигал (Sigal, 
1973), анализирајќи ги изворите, направил тројна поделба и ги 
класифицирал во три категории: рутински канали, неформални 
канали и т.н. enterprise (иновативни/креативни) канали. Рутинските 
канали ги поделил на: 1. официјални постапки (судења), 2. соопштенија 
за јавност, 3. прес-конференции и 4. неспонтани настани (говори, 
церемонии). Неформалните канали се 1. неформални брифинзи 2. 
протоци (на англиски: leaks) 3. Извештаите на граѓанските организации 
од други медиуми (сознанија од други новинари). Во рамките на 
третата категорија, иновативни канали, се вбројуваат: спроведени 
интервјуа, спонтани настани, независно истражување и анализи на 
самите автори на медиумските текстови. Сигал , врз основа на неговите 
истражувања на прилозите во Вашингтон Пост, заклучил дека 72 % од 
изворите се рутински канали, 20 % се неформални канали и 8 % се 
иновативни канали. Оттука, може да се заклучи дека рутинските канали 
доминираат како извори на сознанија и тоа придонесува новинарите, 
во најголем процент, при обликувањето на медиумските текстови, да се 

                                                           
40 Newsmaking криминологија претставува криминолошка теорија според која 
криминолозите истражувачи, преку медиумите и преку јавните дискурси, треба да ја 
унапредат криминологијата и борбата против криминалитетот. 
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потпрат врз официјални соопштенија и изјави за јавност.41 Тоа 
произлегува од повеќе причини. Имено, официјалните рутински извори 
обезбедуваат убедлив и редовен проток на авторитетни информации, 
со што се намалува потребата на авторот за пошироко истражување. 
Даниел Халин (Daniel Hallin, 1989) аргументира дека медиумите ја 
засилуваат врската меѓу медиумите и државата, што значи дека 
владините претставници за односи со јавност, од позиција на власт, 
обезбедуваат авторитетна проценка на медиумската вест.42 Тоа значи 
дека класификацијата на информациите ѝ овозможува на владата да ги 
отстрани оние кои смета дека се штетни или непотребни за јавноста. 
Преку ограничување на пристапот до информации, државата може да 
го контролира она што луѓето го знаат и она за кое немаат сознанија. Во 
суштина, власта може да објави лажни информации бидејќи, судејќи 
според Артур Силвестер (Arthur Sylvester, 1986), способноста да лаже е 
нејзино основно право. Со изборот на информациите кои треба да 
бидат објавени на јавноста ѝ се насочува мислењето43 на начин на кој 
власта ги користи медиумите за да добие јавна поддршка.44 Според 
марксистите и претставниците на радикалната криминологија, 
медиумот е капиталистичка институција поддржана и во владение на 
владејачката класа, која има моќ да шири информации и да го 
легитимизира поделеното класно општество. Во еднопартиските 
системи, кога немало плурализам во медиумското претставување, 
медиумот се користел за придобивање на широките народни маси, за 
нивна контрола и за одобрување на општествените вредности и 
интереси наметнати од постоечката хегемонска власт. И во услови на 
денешниот современ капитализам, владејачката класа ги користи 
медиумите за да ја придобие јавноста и да стекне доверба и поддршка 
со согласност наместо со сила. На тој начин, доминантните интереси и 
вредности добиваат согласност и општоприфатеност бидејќи, како што 
истакнува Џукс (Jewkes, 2004), луѓето пасивно и целосно ги земаат 
идеите на владејачката класа. Тој понатаму вели дека односот меѓу 
медиумите и моќните извори на сознанија има значајни последици врз 

                                                           
41 Shoemaker J. Pamela, Reese D. Stephen (1996) Mediating the message, Theories on 
influence on Mass Media Content, Longman, USA. Second edition, стр. 123. 
42 Исто, стр. 125. 
43Porter, Julie Elizabeth. (1995). Media portrayal of police: A content analysis of the 
"Toronto Star", the "Toronto Sun" and "Now" (Ontario).", Electronic Theses and 
Dissertations. Paper 2695, стр. 29. 
44 Jewkes, Y. (2004). Theorizing media and crime, Media and crime, SAGE Publication, 
достапно на: http://www.sagepub.com/upm-data/36583_02_Jewkes_Ch_01.pdf. стр.19. 
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претставувањето на криминалот и на криминалците, особено ако 
нивното однесување не се совпаѓа со нормите воспоставени од 
владејачката класа.45 Или, со други зборови, информациите за 
криминалот во медиумите се поврзани со доминантните културни 
вредности и верувања во општеството46, што се објаснува со помош на 
теоријата на симболична интеракција на Мид и Блумер (Mead, 1976; 
Blumer, 1972).47  

Покрај официјалните владини извори на информации, за 
медиумскиот дискурс значајни се изјавите и интерпретациите на 
експертите за одреден криминален настан, кои дополнително ги 
засилуваат и обликуваат јавните перцепции. Или, клучното прашање: 
Кому новинарот ќе му поклони верба и на кој дел од изјавата ќе ѝ даде 
значење? Истражувањето на Солс (Soles, 1992) покажува дека изборот 
на експерти е составен од тесна, хомогена и елитна група (т.н. news 
shapers), кои често се претставуваат како објективни и непартиски, а 
всушност се поврзани со политиките и со вработените во медиумот, 
односно имаат поблиски релации со моќните и, со тоа, полесен пристап 
до јавниот дискурс.48 

 
Истражувања за изворите на сознанија 

  
Во прилозите поврзани со криминалитетот, полицијата е извор 

на информации во 70,8% од сите извори.49 Во истражувањето во трите 
печатени весници во Торонто, во 48,4 % од вкупно 740 прилози 
полицијата е единствен извор на информации. Полицијата има ефект и 
лимитирана контрола врз тоа што е прикажано бидејќи одлучува што да 
им каже на новинарите. Дури и кога се користат други извори на 
сознанија, полициските извори се обично консултирани. Полицијата 
има предност кога полициски службеник ќе изврши кривично дело 

                                                           
45 Исто, стр. 21 
46Turkewitz, R. Ripley (2010). All the news that fits to print? A content analysis of 
newspapers’ Portrayal of rape and sexual assault. 
47 Константиновик-Вилиќ, С. и Николиќ-Ристановиќ, В. (2003). Криминологија, Правни 
Факулитет у Нишу, Ниш, стр. 308. 
48 Shoemaker J. Pamela, Reese D. Stephen (1996) Mediating the message, Theories on 
influence on Mass Media Content, Longman, USA. Second edition, стр. 126. 
49Porter, Julie Elizabeth. (1995). Media portrayal of police: A content analysis of the 
"Toronto Star", the "Toronto Sun" and "Now" (Ontario).", Electronic Theses and 
Dissertations. Paper 2695, стр. 53. 
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бидејќи може да одлучи да молчи или да даде нецелосни информации 
за настанот. 

Јавноста (како засегната страна) е консултирана во 7,5 % од 
случаите, а само во 3,4 % е единствен извор на информации. Тоа ги 
снабдува новинарите со приказни прикажани само од една страна. На 
пример, ако новинарите се потпрат на изјавите на сторителите на 
кривичното дело како извор на информации, јавната перцепција за тој 
настан ќе биде под влијание на едната страна од приказната. Слично 
влијание врз јавната перцепција имаат и полициските приказни во 
медиумите.50 

Во друго истражување, полицијата е исто така главен извор на 
информации за криминалот и за трендовите на криминалот, а 
алтернативни извори на сознанија во подоцнежните судски процеси се 
правниците (адвокатите), заедно со жртвите и со сведоците, 
криминолозите и со другите експерти.  

Рејнер (Reiner, 2007) кажува дека односот меѓу полицијата и 
медиумите е меѓузависен и реципрочен. Иако медиумите, преку 
контрола на завршните наслови и текстови, имаат моќ да ја 
конструираат нивната вредност и значење, сепак, поради доминантното 
потпирање на полициските извори, вестите ја отсликуваат реалноста 
„од аспект на власта“51 

 
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 

  
Во рамките на истражувањето сакавме да согледаме кои извори 

на сознанија се најчесто користени од новинарите и дали тие се 
наведени во прилогот. За таа цел изворите на сознанија ги поделивме 
во десет категории: 1. полициски извори (вклучително и гранична 
полиција), 2. експерти, 3. правосудни органи (јавно обвинителство, суд, 
финансиска полиција), 4. јавно судско рочиште, 5. граѓански сектор, 6. 
засегнати страни (очевидци, сторител, жртва, сограѓани, блиски 
пријатели и роднини), 7. народен правобранител, 8. политички субјекти 
(полички партии, владини претставници, 9. самиот новинар во својство 
на истражувач, односно аналитичар за одредени настани и 10. други 

                                                           
50 Porter, Julie Elizabeth. (1995). Media portrayal of police: A content analysis of the 
"Toronto Star", the "Toronto Sun" and "Now" (Ontario).", Electronic Theses and 
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извори на сознанија кои не припаѓаат на ниедна од претходно 
наведените групи. 

Податоците покажуваат дека во Дневник, 86,2 % од прилозите 
имаат еден извор на сознанија, во 3,8 % два, во 6,6 % три и повеќе, а во 
3,5 % не може да се утврди. Од вкупно наведени 299 извори на 
сознанија, 66,2 % се полициски извори, 7,4 % се правосудни органи, 5,4 
% се засегнати страни, 4,7 се судско рочиште, 4 % се новинарите и 
политичките субјекти, 2 % се експерти52, 1,3 % се граѓански организации 
и 5 % се „друго“ од кои, како извори на информации се користат: 
доктори кои даваат изјави во врска со здравствената состојба на 
жртвите или раководни лица на одредени институции кои се 
непосредно поврзани со извршување на делото (на пример, директор 
на училиште, на ВПД, на музеј и завод и слично). 
 Во Вест, 88,7 % од прилозите се потпираат на еден извор на 
сознанија, во 5,7 % на два, во 1,2 % на три, во 4,5 % не може да се 
утврди. Од вкупно наведени 262 извори на сознанија, 50,8 % се 
полициски извори, 10,7 % се правосудни органи, во 10,3 % јавното 
судско рочиште е извор на информации, 8,4 % се граѓански 
организации, 4,6 % се новинарите, 3,8 % се политичките субјекти, 
експерт е консултиран во еден случај, народен правобранител во 
четири случаи (1,5%), засегнати страни во 2,7 % и „друго“ во 6,9 % од 
прилозите. Под „друго“, како извори на сознанија се сретнуваат: 
адвокат на обвинетото лице, претставници од македонската 
национална телевизија, претставници од социјалните служби, доктор и 
директор на училиште. 
 Наведените податоци покажуваат дека Дневник, во споредба со 
Вест, многу повеќе користи полициски извори на сознанија, експерти и 
засегнати страни од криминалниот настан. Вест, од друга страна, многу 
повеќе ги користи граѓанските организации како извор на сознанија, 
судското рочиште и правосудните органи (јавно обвинителство и суд). 
Ваквиот податок е во согласност со областа во која се пишува прилогот 
бидејќи Вест објавува повеќе прилози за протести и за стари 
криминални случаи за кои, граѓанскиот сектор и судските рочишта се 
главни извори на сознанија. 
  

                                                           
52 Шест експерти се консултирани. 
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Табела 7: Извори на информации во печатените весници 
 Дневник % Вест % Коха % 

МВР (гранична полиција) 66,1  % 50,8 % 74,2 % 
Експерти 2 % 0,4 % 1,6 % 

Новинарот како извор 4 % 4,6 % 1,6 % 
Правосудни органи (суд, ОЈО, 

финансиска полиција) 
7,4 % 10,7 % 3,2 % 

Граѓански организации 2 % 8,4 % 4,7 % 
 Народен правобранител 1,3 % 1,5 % / 

Засегнати страни (страни на 
делото,  роднини, пријатели, 

очевидци на настанот) 

5,4  % 2,7 % 1,1 % 

Судско рочиште 4,7 % 10,3 % 4,7 % 
Политички субјекти  2 % 3,8 % 6,8 % 

Друго 5 % 6,5 % 2,1 % 
 
Од процентуалната застапеност на изворите на сознанија, а 

земајќи ја предвид Сигаловата поделба, произлегува дека медиумите 
во над 80 % се користат со рутински канали, 10 % се неформални извори 
(граѓански организации, засегнати страни) и помалку од 10 % (од 5 до 7 
%) од сите извори на сознанија се иновативните канали.  

 
Извори на сознанија за новите кривични дела  
 
Податоците за изворите на сознанија за новите кривични дела 

објавени во Дневник укажуваат дека во 95% од прилозите се 
наведуваат полициските извори на сознанија. Како единствен извор на 
сознанија, полицијата се сретнува во 90 % од случаите, додека во 
другите 6 % за извор на сознанија се користат и други субјекти 
(очевидци, сограѓани), најчесто кај убиствата (на пример, кај двете 
трикратни убиства во Злетово и во Кавадарци и кај убиството на 
медицинската сестра во Детската клиника во Скопје), кај скандалот 
поврзан со музичкото местење на гласовите за скопскиот фестивал. Во 
четири (4) случаи, авторот не се повикува на извори, а во други четири 
случаи се повикува на финансиската полиција (кај две дела од областа 
на финансискиот криминал) и на Јавното обвинителство (исто така, во 
два случаи). Има уште два изолирани случаи, за кои политичките 
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субјекти, односно очевидците на настанот се земаат како извори на 
сознанија. 

Во Коха, 91,6 % од прилозите имаат еден извор на информации, 
додека мал процент (8,5 %) имаат два, односно повеќе извори на 
информации. Исто така, кај високи 97,9 % од прилозите во медиумскиот 
текст се наведени изворите.  

Податоците кои се однесуваат на изворите на сознанија за нови 
кривични дела наведени во Вест покажуваат дека во 10 случаи авторот 
не се повикува на извор на сознанија (не е наведен во прилогот), во пет 
случаи  се наведуваат правосудните органи како извори на сознанија, во 
два случаи политичките субјекти и во еден случај НВО. Освен за неколку 
случаи поврзани со убиствата, за другите случаи има само еден извор 
на информации. Таквото обликување на приказната не дава 
дополнителни информации за настанот, а ниту новинарите 
спроведуваат понатамошни истражувања. Само во 4,3 % (шест случаи) 
има повеќе од два извори на сознанија. Интересот на новинарот се 
јавува само кај скандалите и актуелните афери (пуч, музичка мафија), 
кај повеќекратните убиства и, ретко, кај случаите кај кои е предизвикана 
тешка телесна повреда на жртвата. 

 
Врз основа на наведеното може да се заклучи дека за Дневник и 

Коха, во најголем процент полицијата е основен и единствен извор на 
информации за новите кривични дела. Тоа значи дека презентираните 
податоци се добиени од полиција, а во однос на содржината на текстот 
се забележува дека новинарите користат слична реторика и 
конвенционална форма на пренесување на информациите, како и 
самите полициски извори.  

Во однос на прашањето дали прилозите се потпишуваат, 
интересен е податокот според кој во 60,1 % од прилозите во Дневник 
авторите не се потпишуваат, во 30 % се наведени со име и со презиме и 
во 9,9 % со иницијали.  

Во Вест, во најголем процент од прилозите авторите се 
потпишуваат (71,7 %) со иницијали, 7,7 % со име и со презиме, додека 
20,6 % не се потпишуваат. Во Коха, 30,5 % од прилозите не се 
потпишуваат, додека 69,5 % се потпишуваат, од кои најголем процент 
од прилозите се потпишуваат со име и со презиме (во 16, 3 % од 
прилозите) додека во 53,2 % со иницијали. 
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Следење на настаните 
 
За 29,7 % од темите и настаните во Дневник и во Вест кои се 

објавени во периодот од три месеци се објавуваат дополнителни 
информации добиени од судското рочиште, додека за 70,3 % од нив не 
се објавуваат дополнителни информации, што значи дека настанот 
објавен веќе еднаш, нема интерес да се следи понатаму.  

Во споредба со другите весници, за Коха е карактеристично што 
објавените настани во 83,2 % не се следат и не се објавуваат 
дополнителни информации. На пример, за случаите со двете трикратни 
убиства (во Злетово и во Кавадарци) и во Дневник и во Вест се објавени 
по пет, односно шест дополнителни прилози, додека во Коха само еден 
прилог. 

Случаите што поттикнуваат интерес за следење на 
понатамошната истражна и судска постапка, при што се објавуваат 
дополнителни информации, се најчесто поврзани со убиства или со 
големите оперативни акции на полицијата за одредени облици на 
организиран криминал или друг криминал на белите јаки. Во тој 
контекст, од актуелните полициски акции, посебен интерес кај 
медиумите поттикна акцијата „Чекан“ за апсењето на главниот 
извршител и на другите соизвршители вмешани во случајот со 
лихварство во Гостивар, особено во Дневник, кој случајот го следеше и 
истражуваше и објави пет прилози за тој настан. 

Од старите случаи, новинарите редовно ги следат јавните судски 
рочишта и објавуваат информации за следниве случаи: операцијата 
„Ровер“; операцијата „Јагула“; убиството на матурантот во Ѓорче 
Петров; убиството на тригодишното девојче во Шуто Оризари од страна 
на двајца сопружници на кои им била доверена на чување; случајот со 
новинарот Кежаровски и операцијата „Монструм“ поврзана со 
четирикратното убиство кај Смиљковското Езеро. 

Поради редовното следење на судските постапки за претходно 
наведените дела, на јавноста ѝ се испраќа порака дека, поради 
сериозноста на последиците, тие дела не можат да се заборават и 
граѓаните треба да бидат запознати како се остварува правдата 
поврзана со тие случаи. 

Ако се согласиме со тезата дека медиумите објавуваат 
информации не за тоа што ѝ треба на јавноста, туку за тоа што јавноста 
сака, тогаш следува дека јавноста сака да биде постојано информирана 
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за случаите на убиства. Тоа претставува контрола врз институциите, од 
една страна, но и засилување на девијантноста на сторителите, 
заострување на нивната стигматизација и зголемување на гладта за 
одмазда кај граѓаните, од друга страна. 

Континуираното следење на случајот со новинарот Кежаровски 
покажува дека не е само граѓанското општество заинтересирано за тој 
случај. Самите медиуми го зголемуваат и прошируваат интересот кај 
поголемиот број граѓани и ја зголемуваат нивната свест за 
незадоволството предизвикано од судската одлука против новинарот. 

Следењето на акциите „Ровер“ и „Јагула“исто така предизвикува 
интерес поради политичката позадина на обвинетите лица и поради 
сомнежот од политички реваншизам. Истовремено, тие текстови 
испраќаат порака до читателите дека „ако дејствувате против 
интересите на актуелната власт или сте ја злоупотребите власта во 
време на друга политичка гарнитура, вашите криминални активности ќе 
бидат јавно обелоденети. Со тоа, ќе добиете не само правна санкција, 
туку и морална осуда од граѓаните што ќе го нарушат вашиот углед и 
достоинство“.  

Подетаљна квалитативна анализа на медиумските текстови е 
направена во понатамошните делови од извештајот. 

Според видот на весникот, анализата на одредени случаи 
покажува интересни податоци. За случајот Монструм53, бројот на 
објавени прилози е неспоредливо поголем во Коха, отколку во другите 
весници. Во Дневник е објавен само еден прилог, додека во Вест нема 
прилог за тој случај во текот на истражуваниот период. Интересот да се 
следи акцијата „Монструм“ и случајот со обвинетите што протестираа 
против акцијата на МВР (кој не се следи во македонските медиуми) 
веројатно се должи на можната недоверба кај граѓаните од албанската 
етничка заедница за објективноста во основните на обвиненијата, 
додека за македонските медиуми остава впечаток дека тој случај е 
завршена работа. 

Наведениот преглед, во зависност од етничката димензија на 
случајот, покажува различен интерес за следење меѓу македонските и 
албанските медиуми. 
 

                                                           
53 Волерс: Монструм докажа за недовербата во еднаквоста на законот (11 ноември 
2014), Обвинетите уште се во притвор (28 ноември 2014), За монструм (13 декември 
2014), За монструм (10 јануари 2015), За монструм (15 јануари 2015), Се одложува 
рочиштето против оние што протестираа против Монструм (29 јануари). 
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ЗАКЛУЧОЦИ 
 
Податоците од анализата за процентуалната застапеност на 

изворите на сознанија говорат дека медиумите во над 80 % користат 
рутински извори на информации, во 10 %  неформални извори 
(граѓански организации, засегнати страни), додека во помалку од 10 % 
(од 5 до 7 %) т.н. иновативни канали (новинарот како истражувач, 
интервју со експерти). Оттука произлегува дека честото потпирање на 
официјалните извори го стеснува просторот за дебата, а медиумскиот 
текст само ги пренесува информациите добиени од изворот на 
сознанија. За нив се вели дека поставуваат правила и вршат контрола 
врз информациите, бидејќи соопштението за јавноста и прес-
конференцијата го контролираат начинот на кој информациите се 
обелоденуваат во јавноста.  

Полициските извори се најчести и единствени извори на 
сознание за новите криминални настани, поради што процесот на 
селекција за прикажувањето на облиците на криминалот прво 
започнува во полициското одделение за односи со јавноста. На тој 
начин, медиумите ја информираат јавноста со приказната обликувана 
од страна на полицијата која ја оневозможува и лимитира дебатата. 
Оттука, објавувањето нови кривични дела претставува рутинска 
активност на медиумите којашто е вклопена во конвенционалното 
презентирање од страна на МВР.  

Поради редовното следење на судските постапки за одредени 
кривични дела (најчесто за убиства), на јавноста ѝ се испраќа порака 
дека, поради сериозноста на последиците, тие дела не можат да се 
заборават и граѓаните треба да бидат запознати како се остварува 
правдата поврзана со тие случаи. Исто така, ако се согласиме со тезата 
дека медиумите објавуваат информации не за тоа што ѝ треба на 
јавноста, туку за тоа што јавноста сака, тогаш следува дека јавноста сака 
да биде постојано информирана за случаите на убиства. Тоа претставува 
контрола врз институциите, од една страна, но и засилување на 
девијантноста на сторителите, заострување на нивната стигматизација и 
зголемување на желбата за одмазда кај граѓаните, од друга страна. 
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ПРИКАЗНАТА ЗА КРИВИЧНОТО ДЕЛО ВО ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ:  
ОКОЛНОСТИ ПОВРЗАНИ СО КРИВИЧНОТО ДЕЛО, СТОРИТЕЛОТ И ЖРТВАТА 
 
ВОВЕД 
 

Едно од прашањата што е предмет на расправа во трудот е 
начинот на кој авторите ја врамуваат и обликуваат приказната, бидејќи 
едно е прашањето како тие го произведуваат текстот, а друго е 
прашањето како читателската публика го интерпретира тој текст. Во тој 
контекст, и авторите и читателите се субјекти на дискурзивни практики 
кои влијаат и се под влијание на доминантните општествени и културни 
норми. Затоа е мошне значајно како општествената и културна матрица 
во која се наоѓа и дејствува авторот како производител резултира во 
изборот на одредени зборови и приказни и во обликувањето на 
текстовите.54 Од друга страна, читателите како консументи со различно 
знаење и со различни перспективи, ги интерпретираат тие зборови и 
приказни врз основа на нивните чувства за идентитет, искуството, 
семејните и општествените односи и слично.  

Точна е тезата дека содржината на текстот влијание врз 
нејзината интерпретација и таа, преку предизвикување шок или 
повикување на одмазда, служи да го мобилизира одговорот на 
читателот. Според Кeц (Katz, 1987), криминалните вести се еден вид 
жешки (hot) вести кои провоцираат емоционално искуство кај 
читателите, предизвикувајќи ги да реагираат поради чувството на 
загрозеност.55 Туркевиц (Turkewitz, 2013) смета дека весниците ги 
стандардизираат приказните и губат многу од комплексноста на 
актуелните случаи.56 Тие ги стеснуваат јавните наративи, а таквото 
стеснување го ограничува и јавното разбирање и перцепцијата за 
криминалот. Според Даулер (Dowler), приказните се прават според 
одредена рамка која ја поддржува доминантната структура на власт и 
ги засилува стереотипите за полот, расата, сексуалноста и класата. 

                                                           
54Oenbring, R. (2011). Framing Violence: A content/Discourse Analysis of representations of 

violence in Bahamian Newspapers, Violence symposium 3rd November, 2011, стр.54. 
55 Katz, J. (1987). What makes crime news?, Media, culture and society, SAGE Publication, 

стp. 46 – 75, стр. 70.  
56 Turkewitz, R. Ripley (2010). All the news that fits to print? A content analysis of 

newspapers’ Portrayal of rape and sexual assault, стр. 3. 
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Всушност, тие приказни стануваат стереотипи кои им помагаат на 
читателите стереотипно да ги интерпретираат сопствените искуства.  

На пример, во случаите на силување, Даулер смета дека 
медиумите користат рамка која ја води селекцијата на случаите и 
дискусијата за нив. Авторите ги обликуваат приказните според 
претходно постоечки наративи за силувањето како кривично дело и ги 
опишуваат жртвите според претходо постоечки дефиниции за жртвите 
на силување. Таквото поедноставување на приказната влијае таа 
полесно да се апсорбира и разбере од страна на јавноста.57 

Мајерс (Mayers, 1997) за презентираното насилството во 
семејството вели дека криминалните вести ја засилуваат идејата и 
тезата дека насилството е резултат на индивидуална психопатологија, 
односно дека тоа претставува случај на изолирана патологија или 
девијација. Оттука, медиумите не го поврзуваат насилството врз 
семејството со длабоките општествени корени кои се однесуваат на 
патријахалната доминација и контрола врз жените.58 Слично и Џукс 
(Jewkes, 2004) аргументира дека криминалот во медиумите е прикажан 
како резултат на индивидуална патологија, а се игнорира или погрешно 
се презентира криминалот на моќните.59 Во однос на сторителите, Грег 
Барак (Greg Barak, 2004), застапник на newsmaking криминологија смета 
дека се присутни процесите на етикетирање, стереотипизирање и 
криминализација на одредени групи најчесто според класа, раса и 
пол.60 

Во однос на карактеристиките на сторителот и на жртвата, 
медиумите често создаваат профили на идеални сторители и на 
идеални жртви. Сторителите, во зависност од делото, се психопати, 
насилници, биснизмени или професионалци, додека жртвите се 
етикетирани како пасивни, беспомошни и ранливи.61 Алхајд (Alheide, 
2007) говори дека медиумите создаваат легитимни жртви во кои 
спаѓаат децата, жените, старите и беспомошните граѓани, додека 
                                                           
57 Исто, стр.11 
58 Adampa, V. (1999). Reporting of a violent crime in three newspaper articles. The 

representation of the female victim and the male perpetrator and their actions: a critical 

news analysis, Working paper N0. 108, Centre for language in social life, стр. 22. 
59 Jewkes, Y. (2004). Theorizing media and crime, Media and crime, SAGE Publication, 

достапно на: http://www.sagepub.com/upm-data/36583_02_Jewkes_Ch_01.pdf, стр. 24. 
60 Исто, 26. 
61Dowler, K. (2003). Media consumption and public attitude toward crime and justice: the 

relationship between fear of crime, punitive attitudes and perceived police effectiveness, 

Journal of criminal justice and popular culture, vol. 10, issue 2, стp. 109 – 126.  

http://www.sagepub.com/upm-data/36583_02_Jewkes_Ch_01.pdf
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другите жртви како што се зависниците, бездомниците, сексуалните 
работници, судејќи според дискурсот со кој се презентираат и 
опишуваат, во очите на јавноста, потешко стекнуваат статус на 
легитимни жртви. Оттука, имајќи го предвид јазикот и стилот кој се 
користи во презентирањето на жртвите од криминал, во медиумите 
постои опасност од создавање хиерархија на скалата на виктимизација. 
Всушност, постои опасност одредени маргинализирани жртви да се 
помалку застапени од други жртви, како едните да се помалку важни од 
другите. На пример, застапеноста на хомосексуалците и на брачните 
другари како жртви на убиства е минорна, во споредба со 
пренагласената застапеност на странците како жртви. Таквиот начин на 
селективно презентирање создава искривена слика за жртвите во која 
одредени категории се повидливи, за разлика од други категории.62 
Рејнер (Reiner, 2007), при анализата на презентираните карактеристики 
на сторителот и на жртвата од повеќе студии, утврдил дела во 
медиумите се застапени постари сторители, со повисок економски и 
општествен статус, за разлика од карактеристиките на сторителите во 
официјалните статистики. Слични податоци се добиени и за жртвите. 
Тие во медиумите се возрасни жени со висок општествен статус, 
претежно од белата раса, додека во официјалните статистики се 
сиромашни, млади мајки, од афроамериканско потекло.63 Наведените 
резултати укажуваат дека со селективното прикажување на сторителите 
и на жртвите, медиумите вршат нереално рангирање и 
стереотипизирање на двете страни од криминалниот настан. 

За фактот дека расата, општествената класа и статусот на 
сторителите и на жртвите имаат значајно влијание врз презентирањето 
на криминалните вести, говори и истражувањето за кривичните дела 
извршени од „вол стрит (wall street)“  и од латино-мигрантите во 
Америка. Првите се прикажуваат со позитивни презентации и се 
минимизира негативното влијание и негативните последици 
предизвикани од криминалот на белите јаки. Од друга страна, 
криминалот извршен од страна од латино-мигрантите се презентира со 
некоректни дискурси, кое негативно влијае врз перцепциите за целата 

                                                           
62 исто 
63 Reiner, R. (2007). Media made criminality: the representation of crime in the mass 

media. In: Maguire, M, Morgan, R and Reiner, Robert, (eds.) The Oxford Handbook of 

Criminology. Oxford University Press, Oxford, UK, стр. 302 – 337. 
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латино-група и ги засилува барањата на јавноста и на казненоправниот 
систем за построга имиграциска политика.64 

Во врска со начинот на извршување на кривичните дела, 
истражувањата покажуваат дека во медиумите доминираат кривичните 
дела што се случуваат кои поретко и што се случуваат на невообичаен и 
несекојдневен начин бидејќи тоа предизвикува емоционална реакција 
и шок кај читателите, а ова  ја остварува едната цел на медиумското 
прикажување на криминалот. Покрај тоа, тие кривични дела можат да 
бидат присутни во медиумите со денови и со недели и, на тој начин, ја 
засилуваат нивната девијантност, осудуваност и желба за одмазда.65  

Во овој дел од анализата ќе се обидеме направиме 
дескриптивна анализа на одредени карактеристики поврзани со самото 
кривично дело, со сторителот и со жртвата, како и корелации меѓу 
различни варијабли со цел да се утврди нивната поврзаност.66 Тие се 
однесуваат на следново: дали сторителот е познат на органите на 
прогон, дали е наведен полот, возраста, националноста на сторителот и 
на жртвата, дали делото е извршено од страна на едно или на повеќе 
лица, местото на извршување на кривичното дело, дали сторителот е 
странски или домашен државјанин, каков е односот кон жртвата и 
други карактеристики на сторителите, дали делото е извршено со 
примена на насилство, односно со примена на огнено или на друго 
ладно орудие итн.  

Со нивна анализа може да се согледа дали карактеристиките 
кореспондираат со официјалните статистики во дневните билтени на 
МВР и како медиумите ги портретираат сторителите и жртвите. Исто 
така,  и дали постојат процеси на етикетирање, стереотипизација и 
криминализација на одредени групи; кого привилегираат, кого 
осудуваат, кого маргинализираат и кого замолчуваат во криминалните 
вести; кои однесувања поврзани со криминалитетот и борбата против 
него медиумите ги засилуваат, кои ги исклучуваат, кои ги 
релативизираат, а кои ги пренагласуваат и кои градови и места ги 
обележуваат за небезбедни и со поголема стапка на криминал. 

                                                           
64 Catalano, T. и Waugh, L. (2013). The ideologies behind newspaper crime reports of 

Latinos and Wall street / CEOS: A critical analysis of metonymy in text and image, in Critical 

discourse studies, стp.406 – 426, стр. 407. 
65 Alheide L. David (2003). Mass Media, crime and the discourse of fear, Hedgehog Review; 

Vol. 5 Issue 3, стp. 9 – 25, стр. 17. 
66 Во делот за метододолошката рамка подетаљно се елаборирани истражувачките 
прашања. 
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Поставените прашања потврдуваат дека треба постојано да се 
истражува медиумската реалност бидејќи таа, кај дел од јавноста, 
предизвикува дилеми и сомнежи за нејзината објективност. Затоа, ние, 
како научни и стручни работници, имаме право и обврска да ја 
испитуваме медиумската реалност, а со тоа да ја осознаваме, длабоко 
да навлегуваме во неа и колку можеме пообјективно, користејќи ги 
научните стандарди за етичност и квалитет во науката, да ја 
демистифицираме. 
 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 
Профил на сторителот 

 
Анализата на одредени карактеристики на сторителот според 

пол, возраст, националност, професија и државјанство ги даде следниве 
резултати. 

 
Познат и идентификуван сторител  
 
Во прилозите во Вест, Дневник и во Коха, процентот на познати 

сторители се движи во слична насока, од 75,7 % во Коха, 77,8 % во 
Дневник и 78,1 % во Вест. 

Според видовите кривични дела, во периодот на објавувањето 
на делото во медиумите, податоците покажуваат дека голем процент 
од насилничките и имотните деликти се со непознати сторители. Затоа, 
се поставуваат прашањата: Дали објавувањето на делата пред 
откривањето на нивните сторители е во насока на предупредување на 
јавноста дека разбојништвата и кражбите се честа појава и дали поради 
брзото напуштање на местото на настанот без да се откријат и 
идентификуваат сторителите, е намалена шансата тие да бидат 
откриени подоцна? Поставената претпоставка е во согласност со 
стапката на ефикасност на полицијата, бидејќи кај кражбите таа се 
движи околу 25 % со тенденција за нејзино намалување, што укажува 
на тоа дека сторителите сè повеќе стануваат професионалци и го вршат 
делото на начин кој ја намалува можноста да бидат откриени и фатени 
од страна на органите на прогон.  

Слична е состојбата и со насилничките дела (физичките напади), 
во кои, поради непосредниот контакт со жртвата, сторителот е полесно 
да се идентификува во текот на подоцнежната постапка. Сепак, 
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околноста дека сторителите не ѝ се познати на полицијата непосредно 
по извршувањето на делото и во моментот на неговото објавување (над 
1/3 од насилничките дела се со непознат сторител), кај јавноста остава 
порака дека нападите и загрозувањата на безбедноста67 од непознати 
лица се присутни, што уште повеќе го зголемува чувството на страв и 
несигурност. 

Податоците за непознати сторители во дневните весници се 
прикажани на следнава табела.  

 
Табела 8: Непознати сторители кај насилничките дела, 

убиствата и кражбите, односно разбојништвата во прилозите  
 

 Дневник Вест Коха 

 Непознат  
сторител  

Непознат 
сторител 

Непознат 
сторител 

Насилнички криминал 33,3 % 34,1 % 42,8 % 
Убиства/обид за убиства 42,8 % 33,3 % 42,8 % 

Кражби/разбојништва 54,7 % 50 % 39,3 % 
 
Иако идентитетот на лицето осомничено за кривично дело мора 

да биде заштитен, бидејќи го штити основното право на презумпција на 
невиност, мал процент од познатите сторители се идентификувани 
(околу 10 % од прилозите). Тоа значи дека медиумите, сакајќи да ја 
засилат девијантноста поради различни мотиви и причини, кај 
одредени сторители и кај одредени кривични дела го прекршуваат 
основното процесно право. На пример, со обелоденувањето на 
имињата на сторителите на убиствата извршени во Кавадарци, во 
Злетово и во Скопје, дополнето со придружни фотографии со нивните 
ликови, на јавноста ѝ го покажува „виновникот“ и „убиецот“, кој треба 
да биде и јавно и правно осуден. Дополнителната порака што се 
испраќа со тоа  е дека нивното дело не треба да се заборави, што го 
поттикнува чувството на гнев и одмазда кон сторителите.  

Во случајот со обелоденувањето на имињата на инспекторите 
кои не му го одзеле пиштолот на сторителот на трикратното убиство во 
Кавадарци, медиумите лоцираат индивидуална одговорност за тој 
случај со цел да се „замолчат“ понатамошни истраги за евентуална 
одговорност на полицијата на повисоко организационо ниво.  

                                                           
67 во овие дела спаѓаат делата на поставување експлозивни направи, уништување туѓи 
возила, пишување навредливи зборови 
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Откривањето на идентитетот на одредени функционери кои ја 
злоупотребиле службената положба (градоначалник на Чашка, 
поранешен градоначалник, поранешен функционер) и нагласувањето 
на нивната јавна функција остава повеќе пораки: прво, нарушување на 
нивниот јавен углед, второ, да се остави обврска за следење на 
судските постапки, со што се врши латентен притисок врз судството, 
трето, потврдување на сомнежите кај дел од јавноста дека власта 
корумпира, но дека правниот систем во Република Македонија 
функционира и четврто, обелоденувањето на имињата на сторителите 
претставува пример и предупредување до други јавните функционери 
дека нивните дела нема да останат необелоденети и неказнети.  

Нагласувањето на имињата на двајца медиумски работници,  
против кои неколку граѓански организации поднеле кривични пријави 
за говор на омраза, исто така, до читателите, испраќа повеќе пораки: 
медиумите не се простор каде што може да се шири омраза, а 
бидејќи нивниот говор шири омраза, треба да бидат казнети.  

Споредено меѓу дневните весници, најголем процент на 
идентификувани сторители има во Вест (12,3 %), во Коха (9,6 %), а 
најмалку во Дневник (8,2 %).  
 

Пол на сторителот 
 

Полот на сторителот во Вест е идентификуван во 67,8 % од 
случаите, од кои 74,7 % се сторители од машки пол, 2,1 % се женски 
лица (3 од 141 криминални настани, од кои станува збор за „нелегален 
престој“, „злоупотреба на службена положба“ и „уцена“) и во 7 случаи 
(4,8%) сторителите се лица и од машки и од женски пол.  

Во Дневник, полот на сторителот е идентификуван во 71,3 %, и 
во 77,3 % од случаите сторителите се од машки пол, 5,3 % се од женски 
пол (во Дневник, во седум дела е идентификуван полот, од кои станува 
збор за извршување на делата „криумчарење други добра“, имотни 
деликти и измама). Во шест случаи сторителите се лица од машки и од 
женски пол.  

Полот на сторителите во Коха е идентификуван во 71,3 % од 
делата, а 68,7 % од сторителите се од машки пол. Останатите 31,3 % 
сторители од женски пол, во голем дел се однесуваат на странските 
државјанки кои, поради тоа што немаат легални дозволи за работа и за 
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легален престој се соочуваат со одредени кривични и прекршочни 
пријави.68 

Наведените показатели укажуваат на следново: прво, во 
Дневник, женскиот криминал е истакнат како имотен криминал, а 
жените како способни и подготвени да измамат и да криумчарат 
одредени добра; второ, со оглед на големиот број дела на нелегален 
престој кои се објавени во Коха, а имајќи предвид дека станува збор за 
странски државјанки, може да се заклучи дека нашата држава го 
овозможува нелегалниот престој, односно дека во одредени делови од 
Македонија има побарувачка за работнички. Следствено на тоа, 
претпоставката е дека или странските државјанки не можат да најдат 
работа во нивната матична земја (најчесто станува збор за Косово, 
Албанија и Бугарија) или дека во Македонија им се обезбедуваат 
подобри работни услови. Исто така, се претпоставува дека во тетовско-
гостиварскиот дел од земјата нелегалната работа (најчесто танцување и 
пеење) и нелегалниот престој се присутни, односно дека тие места се 
погодни за развој на тој вид криминалитет. Од анализата, 
дополнително се констатира дека присуството на жените сторители во 
Вест е помало бидејќи Вест, во споредба со Дневник и со Коха, помалку 
известува за имотниот криминал, за криумчарењето други добра и за 
нелегалниот престој, а тие се најчести дела кои во истражуваниот 
период се извршуваат од женски лица.  

  
Националност и државјанство на сторителите 
 
Националноста на сторителот во Вест е идентификувана во 17,8 

%, најчесто, заедно со идентификувањето на државјанството, со оглед 
на тоа што во 5,5 % од случаите за сторителите е потенцирано дека се 
странски државјани, а во 15,8 % сторителите се и македонски и странски 
државјани. Во прилозите се наведува албанската националност (во пет 
случаи), а се сретнуваат и Грци (во три случаи), Турци, Германци, 
Полјаци (по еден случај во текот на истражуваниот период). Странските 
државјани се најчесто сторители на следниве дела: криумчарење, 
односно шверц на странски девизи (регистрирани се три случаи), 
криумчарење мигранти, трговија со дрога, поткуп и семејно насилство 
во еден случај. 

                                                           
68 Во Коха дело на нелегален престој е објавено во седум прилози, во Дневник во еден 
прилог, додека во Вест во два прилога. 
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Во Дневник, националноста, заедно со странското државјанство 
на сторителот, е идентификувана во 22,8 % од случаите, од кои во 8,8 % 
се јавуваат и домашни државјани. Странските државјани се најчесто од 
соседна Албанија и Грција, но идентификувани се државјани на Полска, 
Германија, Русија, Америка, Црна Гора, Бугарија и Србија. Најчесто се 
извршители на следниве дела: шверц на девизи или на цигари (во пет 
случаи), трговија со дрога (во 4 случаи), криумчарење мигранти (во 
четири случаи), фалсификување службени документи (во 2 случаи), 
насилство (во 3 случаи), разбојништво и тешка кражба (во еден случај) и 
нелегален престој (еден случај). 

Во Коха, националноста е идентификувана во 17,4%. Во 11,4 % 
сторителот е странски државјанин, во 73,7 % е домашен државјанин, 
додека во 8,8 % регистрирани се домашни и странски државјани 
заедно. Во споредба со другите весници, албанската националност е 
потенцирана во најголем број прилози (седум), без разлика дали е 
странски државјанин, а српската националност во пет случаи. Се 
сретнуваат и сторители од Косово, Полска и Германија. Странските 
државјанки, за што е претходно наведено, се најчесто сторители на 
делото „нелегален престој“ и „немање работна дозвола“ (во девет 
случаи) и по еден изолиран случај на кражба, криумчарење мигранти, 
трговија со дрога и шверц на девизи. 

Наведените показатели укажуваат дека во текот на 
истражуваниот период не се ретки случаите на извршување казниви 
дела од страна на странски државјани на територијата на Република 
Македонија. Со оглед на тоа што голем дел од нив се откриени на 
граничните премини, станува збор за извршување на делата на шверц 
на девизи или други добра, криумчарење мигранти и трговија со дрога.   

 
Возраста на сторителот 
 
Во однос на возраста, од вкупниот број сторители, во 61,0% од 

случаите сторителите во Вест се полнолетни, во 6,8 % се малолетни, но 
во 30,8 % возраста на сторителот не може да се утврди, во голем дел 
поради тоа што сторителите се непознати. Децата се најчесто сторители 
на насилнички кривични дела (во шест случаи). Покрај нив, 
регистрирани се: случај на кражба, на силување, на трговија со дрога и 
на криумчарење мигранти. Ваквите податоци укажуваат дека, сепак, 
детското престапништво кое е прикажано во текот на истражуваниот 
период се карактеризира со насилство.  
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Во Дневник, во 67,3 % од случаите сторителите се полнолетни, 
додека во 7 % се малолетни, а во 24 % од прилозите, возраста на 
сторителот не може да се утврди. Во Дневник, децата се најчесто 
сторители на насилнички дела (во пет случаи) и на имотни деликти (во 4 
случаи). 

Во Коха, 62,6 % сторителите се полнолетни, во 7 % се малолетни, 
а во 27,8 % возраста на сторителот не може да се утврди. Децата се 
најчесто сторители на насилнички кривични дела. 
 

Професијата на сторителот 
 

Професијата на сторителите е идентификувана во околу 20 % од 
прилозите. Така, во Вест, во шест случаи е нагласена полициската 
професија, додека раководните позиции во одредени јавни служби 
(директор на државен инспекторат за животна средина, градоначалник, 
директор на трудова инспекција) и државните службеници во одредени 
јавни служби (благајник, вработени во општина, во управа за 
имотноправни прашања) се наведени во осум случаи. Сопственици на 
приватни фирми се нагласени во три случаи, а, од другите професии, се 
нагласени: доктор, келнер, музичари, танчарки, новинари и оџа.  

Професијата во Дневник е идентификувана во 19,9 % од случаите 
и во него е акцентирана, исто така, полициската професија (во шест 
случаи), во кои полициските службеници се сторители на следниве 
кривични дела: поткуп во два случаи, предизвикување општа опасност, 
криумчарење мигранти и несовесно работење во службата. Исто така, 
се наведени и раководните функции на сторителите кои ја 
злоупотребиле својата положба за извршување на одредени кривични 
дела: градоначалник (во два случаи), претседател на здружение, 
директор на агенција за радијациска активност, духовник и директор на 
трудова инспекција.  

Во Коха, професијата е идентификувана во 21,7 % од случаите.  
 
Генерално, од анализата на податоците може да се заклучи дека 

професијата на сторителите е идентификувана кога делото се врши со 
злоупотреба на службената положба за да се нагласи за која служба 
станува збор или, пак, при вршење на својата професија како танчарки, 
земјоделци, духовни лидери, музичари, професионални војници и 
слично. Наведувањето на професијата, всушност, е дополнителен опис 
на делото и нагласување дека криминалот се случува и во јавните 
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служби од страна на вработени службеници и носители на повисоки 
функции.   

Исто така, податоците покажуваат дека криминалот извршен во 
државните служби е повеќе на мета на новинарите, во споредба со тој 
кај приватните професии.  

Во однос на одредени карактеристики на сторителите, се 
нагласува дека тие се повторници и поранешно осудени лица или, пак, 
дека делото го извршиле под дејство на алкохол. Во одредени 
ситуации, сторителите се именувани како џепчии (за две дела на џепна 
кражба), ограбувачи, арамии, дилери, диви копачи, педофили, 
бездомници, психичко растроени, напаѓачи и насилници. 
 Наведените епитети покажуваат дека медиумите, во одредени 
случаи, користат стереотипни изрази („дилери“), сензационалистички 
изрази („ограбувачи“) или, пак, термини што се прифатени во стручната 
литература, но ја отсликуваат патолошката страна на личноста 
(„педофил“, „бездомник“, „џепчија“).  
 
Околности поврзани со кривичното дело 
 

Индивидуално и групно вршење на кривичните дела 
 

Во однос на бројот на сторители, процентот за групното, односно 
индивидуалното извршување на делата, е приближно сличен во трите 
весници. Околу 50 % од делата се вршат од страна на еден сторител, од 
35 до 38 % се вршат од два и повеќе сторители, а во останататите случаи 
нема конкретни податоци за наведеното прашање.  

Во однос на насилничките дела интересен е податокот што околу 
65 % од делата во Вест се вршат од страна на повеќе сторители. Ако ги 
изземеме делата на семејно насилство, кои најчесто се вршат од еден 
сторител, тогаш произлегува дека нападите од страна на повеќе лица се 
речиси двојно повеќе во споредба со нападите од едно лице.  

Во Дневник и во Коха групното насилство е застапено со околу 
40 до 45 %. 
 

Одлика на имотните деликти е што мнозинството од нив се 
вршат од страна на повеќе сторители (60 % во Вест, 57,5 % во Коха и 
52,4 % во Дневник). 
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Место на извршување на кривичното дело 

 
Местото на извршување на делото е наведено кај поголемиот 

дел од случаите. Во Вест е наведено во 82,9 % од случаите, во Дневник 
и во Коха во високи 93 %, односно во 93,9 % од случаите. Во табелата 9, 
покрај местата на извршување кои се наведени во печатените медиуми, 
во последната колона се наведени и местата на извршување на делата 
во текот на истражуваниот период кои се регистрирани во дневните 
билтени на полицијата.  

 
Табела 9: Место на извршување на кривичното дело 

 Днев
ник 

% Вест % Коха  % MVR % 

Скопје /  
скопски 
регион 

43  30 % 33  30 % 28 26 % 94 23 % 

Тетово / 
тетовски 

регион 

15 10% 18 16 % 30 28 % 40 9 % 

Гостивар 
гостиварски 

регион 

4 2,7 % 5 4,5 % 11 10,3 
% 

16  

Битола 5  2  /  25  

Охрид 4  9  2  14  

Струга 1  3  4  11  

Штип 5  7  4  23  

Куманово 4  4  4  37 8 % 

Велес 5  7  3  10  

Дебар 1  1  3  8  

Прилеп 1  /  /  10  

Кичево 3  1  2  5  

Гранични 
премини69  

28 29 % 9 8 % 10  9 % 30 7 % 

Македонска 
Каменица, 

Виница, 
Кочани, 

Делчево 

10  4  1  22  

Кавадарци, 9  7  5  14  

                                                           
69 Богородица, Ќафасан, Блаце, Табановце, Аеродром-Скопје. 



85 
 

Неготино, 
Демир 
Капија 

Струмица, 
Валандово, 

Виница, 
Дојран 

Друго 

7 
 
10 
 

 2 
 
6 

 /  18 
 
36 

 

ВКУПНО 145  112  107  403  

 
 Од презентираните податоци може да се констатира дека 
најголем процент од извршените дела објавени во Дневник и во Вест се 
регистрирани во Скопје и во скопскиот регион, додека Коха повеќе 
информира за делата кои се извршиле во Тетово и во тетовскиот 
регион. На второ место во Дневник се делата кои се извршуваат на 
граничните премини (тие се најчесто дела на криумчарење добра, 
криумчарење мигранти и трговија со дрога), што ја потврди 
констатацијата дека тие дела опфаќаат голем процент од вкупно 
прикажаниот криминал. На трето место во Дневник се делата кои се 
извршуваат во Тетово и во тетовскиот регион. 
 Во Вест се забележува обратна ситуација, односно на второ 
место се делата кои се извршуваат во тетовскиот регион, додека на 
трето место се делата кои се извршуваат на граничните премини и во 
општина Охрид.  
 Во Коха, податоците говорат дека на второ место се објавуваат 
делата кои се регистрирани во Скопје, додека на трето место се делата 
кои се регистрирани во Гостивар и во гостиварскиот регион, што е 
двојно односно тројно повеќе од делата објавени во Вест и во Дневник. 
 Имајќи предвид дека според движењето на криминалот, врз 
основа на податоците од СВР70, соодносот меѓу регистрираните дела од 
СВР Скопје и од другите сектори за внатрешни работи е приближно 7:1, 
односно 8:1 итн., што укажува дека во Скопје седум пати е поголем 
бројот на регистрирани дела од вкупниот број дела регистрирани во 

                                                           
70 Според податоците објавени на веб-страната на МВР, регистрираните дела според 
СВР за 2013 година се движат во следнава насока: 16434 регистрирани во Скопје, 2369 
дела регистрирани во СВР Битола, 2285 дела регистрирани во СВР Куманово, 2260 
дела регистрирани во СВР Тетово и 2051 регистрирани во СВР Охрид. Наведените 
податоци покажуваат дека делата регистрирани во СВР Тетово се на четврто место во 
споредба со другите сектори за внатрешни 
работи.http://62.162.77.57/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=614 
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Тетово, Битола, Куманово и Охрид. Наведените податоци покажуваат 
дека дневните весници објавуваат непропорционална застапеност на 
делата според местото на извршување, особено во кумановскиот, 
битолскиот и охридскиот регион, каде што, според стапката на 
случување, се извршуваат приближен број дела како во тетовско-
гостиварскиот регион.71  

За разлика од официјалната статистика во МВР,72 соодносот меѓу 
делата извршени во Скопје и во тетовско-гостиварскиот регион е 2,3:1 
во Дневник, 1,5:1 во Вест и 1:1,5 во Коха. За делата во кумановскиот 
регион соодносот изнесува 11:1 во Дневник, 8:1 во Вест и 7:1 во Вест. 
Сличен е соодносот и за делата извршени во битолскиот и во 
охридскиот регион. 

Врз основа на наведените податоци може да се извлече заклучок 
дека медиумите имаат тенденција да го истакнуваат и да го 
прикажуваат криминалот кој се врши во подрачја каде што мнозинското 
население е албанско, во споредба со другите големи општини во 
земјата. Исто така, од анализата на податоците се добива впечаток дека 
тие подрачја се неспоредливо повеќе оптоварени со криминал, што ги 
прави помалку безбедни од другите поголеми општини (Куманово, 
Битола, Охрид). Доминирањето на објавените дела од тетовско-
гостиварскиот регион во Коха, во споредба со Скопје и со другите 
општини, исто така покажува дека весникот повеќе ги покрива 
областите каде што живее албанско население. Со тоа, поради 
поголемата стапка на случување на криминал во споредба со другите 
општини, кај месното население предивикува зголемено чувство на 
небезбедност. Ваквото прикажување може да се протолкува како „нож 
со две сечила“. Тоа значи дека, од една страна, Коха, сака да ги 
информира жителите од тетовско-гостиварскиот регион за состојбата со 
криминалот во тие подрачја, но поради непропорционалното 
известување создава перцепција дека во нивната заедницата стапката 
на криминал е најголема.  

 
 
 

                                                           
71 Со оглед на тоа што бројот на регистрирани дела според СВР варира, забележано е 
дека во некои години предничат делата во битолскиот регион, додека во други години 
делата во кумановскиот, односно тетовскиот регион. Сепак, тие разлики не се 
премногу големи. http://62.162.77.57/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=393 
72 Поради тоа што не се објавени податоци за 2014 година, наведената констација се 
базира врз податоците за 2012 и 2013 година. 
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Начин и средство за извршување на кривичното дело 
 
Насилството се применува во околку 50 % од прикажаните дела 

и презентираните податоци се во согласност со застапеноста на видот 
на делата во дневните весници. Во однос на примената на огнено, 
односно ладно оружје, податоците говорат дека 30 % и над 30 % од 
вкупниот број прикажани дела се вршат со помош на одредено орудие. 
Подетаљна анализа на примената на насилството и на средствата со кои 
се извршуваат е направена во делот на квалитативната анализа на 
насилничкиот криминалитет.  
 

Табела 10: Примена на насилство и употреба на оружје при 
извршување на делата  

 Дневник 
да 

Вест 
да 

Коха 
да 

Делото е извршено со примена на 
насилство 

43,3 % 54,1% 49,1 % 

Делото е сторено со употреба на 
огнено оружје 

14,6 % 14,7 % 17,7 % 

Делото се сторено со употреба на 
ладно оружје 

12,3 % 20,5 % 12,5 % 

 
 
Карактеристики на жртвата 

 
Пред анализата на карактеристиките на жртвата, треба да се 

одговори на прашањето колку од објавените дела имаат непосредна 
жртва.73 Притоа, под непосредна жртва, во рамките на овој извештај, 
подразбираме непосредни жртви на кривични дела, вклучувајќи жртви 
на кражби (провални) и разбојништва (кои во медиумските прилози 

                                                           
73 За поимот жртва во теоријата се сретнуваат голем број дефиници. Според 
Декларацијата на Обедитнетите нации за основните принципи на правдата за жртви 
на криминал и злоупотреба на моќта, жртва значи лица кои индивидуално или 
колективно доживуваат штета, вклучувајќи физичка и ментална повреда, економска 
загуба и суштинско повредување на нивните фундаментални права преку акти или 
пропуштања кои значат прекршување на кривичните закони, вклучувајќи ги и оние 
закони кои пропишуваат криминална злоупотреба на моќта, Declaration of Basic 
principles of Justice for Victims of crime and abuse of power, General Assembly resolution, 
40/34 
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понекогаш не се персонализирани) и кои доживуваат физичка или 
психичка повреда или економска загуба.74Во вкупната бројка на жртви 
не се вклучени мигрантите пред сè поради неможноста да се утврди 
бројот на криумчарени мигранти во рамките на регистрираните дела.  

Во таа смисла, непосредна физичка жртва во делата објавени во 
Вест е регистрирана во 61,4 % од случаите, во Коха во 58,3 %, додека во 
Дневник во помалку од половината случаи (во 48,2 %). Ваквите 
процентуални разлики меѓу трите весници се очекувани со оглед на тоа 
што во Вест и во Коха повеќе се прикажуваат насилнички дела во кои 
секогаш има непосредна жртва, додека Дневник повеќе ги покрива 
делата на криумчарење мигранти, криумчарење добра и делата на 
трговија со дрога кај кои не се регистрирани непосредни физички 
жртви.  

Во однос на одредени карактеристики на жртвата според пол, 
старост, идентитет, и според тоа дали ѝ се нанесени телесни повреди, 
податоците се прикажани на следнава табела.  

 
Табела 11: Карактеристики на жртвата на кривичните дела  

 Дневник 
Да % 

Вест 
Да % 

Коха 
Да % 

Делото е извршено со насилство 43,3 % 54,1% 49,1 % 
Делото има физичка жртва 48,2 % 61,4 % 58,3 % 

Жртвата е идентификувана 9,9 % 9 %  9,1 % 
Жртвата е дете 13,6 % 22,4 % 13,6 % 

Жртвата е лице од женски пол 24,7 % 15,6 % 26,6 % 
Жртвата е лице од машки пол 58 % 58,9 % 51,6 % 

Делото има смртна последица 4,9 % 5,5 % 3,1 % 
На жртвата ѝ е нанесена телесна 

повреда 
 
 

37,8 % 
 

42,9 % 
 

37,8 % 
 

 
 
 

                                                           
74 Оштетените сопственици на кражбите кои се извршуваат во одредени фирми, 
магацини, цркви не се дел од вкупната бројка на жртвите. 
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Идентитет, пол и старост на жртвите 
 
Во однос на откривањето на идентитетот на жртвата, од 

презентираните податоци може да се потврди дека, иако во мал 
процент, кој е приближно ист во трите весници, за одредени случаи тој 
е откриен во медиумите. Во истражуваните весници, идентитетот е 
откриен кај делата на убиства и кога жртвата е носител на одредена 
јавна функција (пратеничка, судијка). Во исклучителни случаи, кога 
станува збор за специфично кривично дело (кражба на вагини од 
„сексишоп“) или во некои изолирани случаи, идентитетот на 
оштетените страни е обелоденет. 

Полот во Вест е идентификуван во најголем број случаи (74,2 %), 
од кои во 58,9 % од случаите полот е машки, додека во 15,6 % е женски. 
Според презентираните информации, жените, поради нивната 
ранливост, се најчесто жртви на насилство, вклучително и на семејно 
насилство, како и на вербални закани или закани со кои се загрозува 
нивната безбедност. Исто така, во најголем број од сексусалните 
деликти, жртви се лица од женски пол, но се јавуваат и лица од машки 
пол.  

Од друга страна, во Дневник полот на жртвата е идентификуван 
во 66,7 %, од кои 24,7 % се женски лица. За разлика од Вест, во 
Дневник, покрај наведените облици на криминалитет, се регистрирани 
и пет случаи на разбојништва кои се прават врз девојки вработени во 
продавници и маркети и чиј пол е идентификуван во весникот.  

 
Полот, во Коха е идентификуван во 71,2 % од случаите, од кои во 

51,6 % се од машки пол, во 26,6% од женски пол, во 14,1 % и машки и 
женски, во 7,8 % не може да се утврди. Женските лица се почесто жртви 
на насилнички криминалитет, од кои најмногу на семејно насилство, а 
регистрирани се напади и закани врз службенички за време на 
извршување на службените задачи. Исто така, жртви од женски пол се 
јавуваат и кај разбојништвата, кои, со оглед на тоа што се вршат во 
продавници, аптеки, обложувалници, тие како вработени можат да 
бидат цел на напад. Еден случај на силување и еден случај на уцена е 
регистриран врз женско малолетно лице.  

Во однос на возраста на жртвите, децата се најчесто жртви на 
сексуален и насилнички криминалитет и, во мал број случаи, на кражба. 
Така, со оглед на тоа што одредени дела истовремено се објавуваат во 
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сите весници, во повеќе од половината од сексуалните деликти 
(силување, недозволени полови дејствија, неовластено снимање 
порнографски материјали) делата се вршат врз деца, додека физичките 
напади и другите насилнички деликти се регистрирани во пет случаи во 
Вест и во седум случаи во Дневник и во Коха.  

Наведените податоци покажуваат дека случаите на сексуална 
злоупотреба врз деца кои се прикажуваат во медиумите се чести, што 
алармира за сериозноста на таа појава. Најчесто, поради таквата 
застапеност во медиумите, јавноста се мобилизира и бара построга 
казнена политика за сторителите на тие дела особено кога жртви се 
децата. 

 
Професија и број на жртви  
 
Во однос на професијата на жртвата која е прикажана во 

медиумските текстови, можеме да направиме груба поделба според 
обликот на делата кои се вршат и според зачестеноста на тие жртви. 
Така, 1. жртвите на разбојништва се најчесто вработени во кладилници, 
бензински, продавници; 2. жртвите на физички напади, според 
идентификуваната професија, се полициски службеници; 3. жртвите на 
кражби се сопственици на салони и 5. жртвите на сериозни закани и 
загрозувања на нивната безбедност се носители на одредени јавни 
функции (пратеничка, судијка, инспектори во одредени инспекциски 
органи на државната управа). 

Наведените податоци создаваат перцепција кај јавноста дека 
работните места кои се јавно достапни и каде што непосредно се 
работи со парични средства се поризични, во споредба со други 
професии. Исто така, податоците говорат дека и полициските 
службеници се често објект на напад, со што јавноста добива впечаток 
за зголемент ризик на полициската служба.  

На прашањето дали делото има една или повеќе жртви, 
податоците говорат дека дела со две или повеќе жртви се најмногу 
регистрирани во Вест (38,9 % од случаите), потоа во Коха (37,9 %) и 
најмалку во Дневник (28,4 %). Овие податоци се во согласност со 
обликот на кривични дела бидејќи во Вест и во Коха, за разлика од 
објавените случаи во Дневник, повеќе се објавени насилнички дела кај 
кои во голем процент има повеќе жртви. Значи, насилничките дела 
најчесто се извршуваат врз повеќе жртви и тој сооднос со имотните 
деликти изнесува приближно 2:1 кај Вест и кај Коха, додека во 
Дневник, поради поголемиот број објавени разбојништва и кражби, тој 
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сооднос е речиси 1:1. Исто така, во трите весници, дел од делата против 
половата слобода и половиот морал се врши против повеќе жртви.  

 
Табела 12: Пол, старот и број на жртви 

 Дневник 
Да % 

Вест 
Да % 

Коха 
Да % 

Дали е идентификуван полот на 
жртвата 

66,7 % 74,2 % 71,3 % 

Жртвата е лице од женски пол 24,7 % 15,6 % 26,6 % 
Жртвата е дете 

Делото е извршено врз две или 
повеќе жртви 

13,6 % 
28,4 % 

22,4  % 
38,9 % 

13,6  % 
37,9 % 

    
 
Однос меѓу сторителот и жртвата 
 
На прашањето дали сторителот и жртвата се познаваат, 

податоците говорат дека тие се познаваат во речиси 1/3 од делата во 
кои има жртва, односно во 37,8 % во Вест, 30,3 % во Коха и најмал 
процент (23,8 %) во Дневник.  

Од нив, најголем процент во Вест се во семејна врска (11,1 % од 
сите дела кои имаат жртва), 3,3 % во роднинска, додека под „друго“ 
најчесто станува збор за поранешно момче и девојка (во пет случаи), 
соседи (четири случаи), соученици, работник и работодавач во два 
случаи и вработен во училиште и ученички во еден случај.  

Во Дневник, поради малиот број случаи за семејно насилство  
што се објавуваат, тој процент е најмал (2,7 %), но поголем е за делата 
кои се вршат меѓу роднини (5,4 %).  

Во Коха е слична состојбата како во Вест, што може да види од 
податоците: во 11,5 % од делата сторителот и жртвата се во семејна 
врска, во 3,3 % во роднинска и во 1,6 % во пријателска врска.   

Ваквите податоци говорат дека делата кај кои сторителот и 
жртвата се познаваат често се вршат меѓу лица кај кои постои дисбаланс 
на моќ, што претпоставува дека сторителот ја злоупотребува својата 
положба на моќ за извршување на делото.  
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ЗАКЛУЧОЦИ 
 

Непознат сторител. Поради тоа што над 1/3 од насилничките 
дела се со непознат сторител, кај јавноста остава порака дека нападите 
и загрозувањата на безбедноста од непознати лица се присутни и тие 
уште повеќе го зголемуваат чувството на страв и несигурност. 

Идентитет на сторител. Идентитетот на сторителите е откриен 
кај убиствата и кај одредени функционери кои ја злоупотребиле 
службената положба, со што се нарушува нивното процесно право на 
презумпција на невиност. Во првиот случај, пораката е дека сторителите 
на убиствата не можат да останат зад очите на јавноста, со што свесно 
се стигматизираат и дополнително осудуваат од страна на граѓаните. Во 
вториот случај, се потврдуваат сомнежите кај дел од јавноста дека 
власта корумпира, но дека правниот систем во Република Македонија 
функционира и обелоденувањето на имињата на сторителите 
претставува пример и предупредување за други јавните функционери 
дека нивните дела нема да останат необелоденети и неказнети. Во 
двата случаи, со откривањето на идентитетот на сторителите, поради 
преземената „обврска“ за следење на судските постапки, и медиумите 
и граѓаните предизвикуваат латентен притисок врз судството.  

Женски криминал. Женскиот криминал во медиумите почесто се 
прикажува како имотен криминал, а жените како способни 
„измамнички“ и „шверцерки“ на одредени добра. Покрај големиот број 
објавени случаи на нелегален престој на странски државјанки може да 
се заклучи дека нашата држава го овозможува нелегалниот престој, 
односно дека во одредени делови од Македонија има побарувачка за 
работнички со одредени занимања 

Странски државјани. Со оглед на тоа што голем дел од 
странските државјани се откриени на граничните премини, тие се често 
извршители на шверц на девизи или други добра, криумчарење 
мигранти и илегална трговија со дрога.  

Професија на сторителите. Професијата на сторителите во 
медиумите е идентификувана кога делото се врши со злоупотреба на 
службената положба за да се нагласи за која служба станува збор. 
Покрај тоа, со нагласувањето на одредени занимања, како танчарки, 
земјоделци, духовни лидери, музичари, професионални војници и 
слично, се врши дополнителен опис на делото.  
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Групно извршување на делата. Околу 50 % (со одредени 
варијации меѓу трите печатени весници) од насилничките и од 
имотните деликти кои се прикажани во медиумите се вршат од повеќе 
сторители.        

Место на извршување. Постои различен пристап и приоритети 
при објавување на криминалните настани според местото на 
извршување меѓу македонските и албанските медиуми. Албанскиот 
медиум има тенденција да го истакнува криминалот кој се врши во 
подрачја каде што мнозинското население е албанско, во споредба со 
другите големи општини во земјата. На тој начин се добива впечаток 
дека тие подрачја се неспоредливо повеќе оптоварени со криминал, 
што ги прави помалку безбедни од другите поголеми општини 
(Куманово, Битола, Охрид). Ваквото прикажување може да се 
протолкува како „нож со две сечила“. Тоа значи дека, од една страна, 
Коха сака да ги информира жителите од тетовско-гостиварскиот регион 
за состојбата со криминалот во тие подрачја, но поради 
непропорционалното известување создава перцепција дека во нивната 
заедницата стапката на криминал е најголема.  

Деца-жртви. Децата се најчесто жртви на сексуален и 
насилнички криминалитет и, во мал број случаи, на кражба.  

Професија на жртвите. Вработените во јавни служби каде што се 
работи со парични средства и полициските службеници, во споредба со 
другите работни мести и со другите професии, се почесто објект на 
напад.   

Однос сторител-жртва. Делата кај кои сторителот и жртвата се 
познаваат често се вршат меѓу лица кај кои постои дисбаланс на моќ, 
што претпоставува дека сторителот ја злоупотребува својата положба на 
моќ за извршување на делото.  
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НАСИЛНИЧКИОТ КРИМИНАЛ ВО ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ 
 
ВОВЕД 

 
Во претходните излагања во Извештајот за состојбата со 

криминалот во печатените медиуми е констатирано дека насилството е 
присутно во медиумите и насилничкиот криминал75 е најмногу застапен 
во Вест (во 45 % од прилозите) и во Коха (во околу 36 %), додека во 
Дневник е на второ место (околу 30 % од прилозите).76 

Токму поради неговото присуство, а прифаќајќи неколку главни 
тези поврзани со медиумите, кои гласат: медиумите се главен извор на 
информации за криминалот, тие ја создаваат реалноста и доминантните 
дефиниции за криминалот, како и тоа дека медиумите влијаат врз 
јавната перцепција за криминалот, овој дел од извештајот го насочивме 
кон квалитативна анализа на насилничкиот криминал во печатените 
медиуми со цел да одговориме на следниве истражувачки прашања: 

Како медиумите го претставуваат насилството? 
Дали постојат процеси на етикетирање, стереотипизирање и 
криминализација на одредени групи (сторители или жртви) 
според класа, раса, пол, етничка припадност и други 
карактеристики? 
Како медиумот го разбира и поддржува насилството? 
Кои однесувања поврзани со насилничкиот криминал се 
нагласуваат, кои се исклучуваат, а кои се релативизираат? 
Кои се разликите и сличностите во прикажувањето на 
насилничкиот криминал во Дневник и во Вест?  
Кои се изворите на сознанија и како одредени општествени 
вредности влијаат врз обликувањето на приказните за 
насилничкиот криминал? 
Кои се имплицитните (латентни) и експлицитните пораки на 
прилозите до читателите? 

 
Наведените прашања се обидовме да ги одговориме преку 

квалитативна анализа на текстовите во Дневник и во Вест кои се 

                                                           
75 Вброени се делата што се вршат со примена на насилство (против животот и телото, 
силувањата и другите недозволени полови дејствија, како и убиствата и обидите за 
убиства).  
76 На прво место се имотните деликти. 
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однесуваат на насилничкиот криминал (прилог 4).77 Притоа, 
класификацијата на единиците на анализа и нивната обработка ја 
поделивме во неколку категории: видови насилнички криминал; опис 
на делото; начин на извршување; мотив на сторителот; последици од 
делото; карактеристики на сторителот и на жртвата и улога на 
полицијата.  
 
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 

 
Имајќи го предвид наведеното, од анализата произлегоа 

следниве резултати и сознанија: 
 
 
Видови насилнички криминал и опис на делото.  
Во Вест се објавени 44 прилози за насилнички криминалитет во 

кои се прикажани 47 криминални настани, што претставува 1/3 од 
вкупно прикажаниот криминал. Од нив, најголемиот процент се 
однесуваат на физички пресметки (68,2 % односно 30 случаи). 40 % од 
физичките пресметки се случуваат меѓу млади лица или меѓу групи 
ученици. Исто толкав процент од физичките напади се извршуваат меѓу 
полнолетни сторители, додека 15 % од физичките напада (пет случаи) 
се извршуваат врз полициски службеници.  

Помалку од ¼ од делата (10 случаи) се поврзани со семејно 
насилство, од кои во пет случаи станува збор за брачно насилство, 
односно за физички напади врз сопругите (во 7 случаи) или врз 
интимните партнерки (во два случаи), додека во другите случаи станува 
збор за закани и насилство на децата врз родителите, најчесто поради 
одредени зависности од дрога или од алкохол. Само во еден случај, 
физичката пресметка се случила меѓу браќа. Другите дела на 
насилнички криминал се: вербални закани, вандализам или 
поставување експлозивни направи на јавни места. 

Ваквата слика укажува дека Вест остава подеднаков медиумски 
простор за насилството меѓу младите, за семејното насилство, како и за 
физичките напади врз граѓаните.   

Дневник, исто така, најголем медиумски простор остава за 
физичките напади. Околу 70 % од прилозите информираат за учество во 
тепачки, односно за физички пресметки, од кои најголемиот процент се 

                                                           
77 Во анализата ги издвоивме прилозите за убиствата, обидите за убиства и 
сексуалните деликти. 
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меѓу млади лица. Споредено со Вест, Дневник повеќе ги нагласува 
физичките напади врз полициски службеници. 

Во однос на семејното насилство, од анализата на прилозите 
може да се заклучи дека двојно помалку се објавуваат кривични дела 
извршени во рамките на семејството. Во истражуваниот период се 
објавени четири случаи (наспроти 10 во Вест), од кои два се однесуваат 
на брачно, односно вонбрачно насилство (наспроти седум во Вест). 
Ваквите бројки покажуваат мал интерес за информирање на јавноста за 
оваа појава, односно маргинализирање на жените како ранливи 
категории жртви, а нагласување на полициските службеници како 
жртви на физички напад. 

Соодносот на жртвите на семејно насилство и полициските 
жртви во Вест изнесува 2:1, додека во Дневник 1:2. Ова потврдува дека 
двете појави се присутни во реалноста, со таа разлика што медиумската 
реалност на Вест го прикажува семејното насилство, додека Дневник се 
фокусира на полициската виктимизација. На тој начин, медиумите 
создаваат хиерархија на жртви бидејќи даваат предност на едните 
наспроти другите и таквата предност ја пренесуваат и на гледачите. 
Затоа, спорот за поголема застапеност на семејното насилство или на 
полицијата како жртви зависи од изборот и читаноста на весникот и 
од перцепцијата за нивната виртуелна реалност. 

 
Опис на делото.  
Медиумите, во своите прилози, поради честата употреба на 

ножеви при меѓусебните пресметки и нанесување убодни рани, 
најчесто го објаснуваат делото како „крвав иницидент“. На прашањето 
каква реторика медиумите применуваат во насловите со цел да го 
привлечат вниманието на читателот, од една страна, но и за да го 
опишат настанот во една реченица, анализата покажува значајни 
разлики меѓу Вест и Дневник.  

Имено, во Вест, во повеќе од 1/3 од насловите акцентот е ставен 
на жртвата и на нејзината состојба на виктимизираност, при што се 
користат фразите „избоден со нож“, „ранет со нож“, „прободен со нож“, 
„повредени во масовна тепачка“, „гостиварка натепана“ (во 34 %), 
притоа во над 90 % од нив се нагласуваат повредите на жртвата 
нанесени со нож. Тоа претпоставува дека носењето ладно оружје е 
честа појава меѓу граѓаните, особено меѓу младите, кои во спонтана или 
во претходно планирана физичка пресметка го употребуваат врз други 
лица. Во половина од насловите на прилозите (во 23 случаи), акцентот е 
ставен врз дејствието на сторителот, опишувајќи го како „претепал“, 
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„натепал“, „ѝ ја скршил ногата“, „ја прегазил“, „пукал“, „нападнал“, „се 
заканил дека ќе ги убие“, „се заканил со нож“, од кои во шест случаи, 
исто така се нагласува дека нападите и заканите врз жртвите се 
извршени со нож.  

За разлика од Вест, Дневник, во помалку од 1/3 од насловите ја 
наведува состојбата на жртвата како „повредени“, „прободени“, 
односно „нападнати“ (во 8 случаи) од кои во шест е нагласено дека 
повредата е направена со нож. Од друга страна, во двојно поголем број 
наслови (во 63,34 % од прилозите) се криминализира сторителот со 
опишување на неговото дејствие како „расекол“, „претепал“, 
„истепале“, „се заканил“, „искршил“ и слично.  

На тој начин, Дневник, споредено со Вест, ја засилува 
девијантноста на сторителите и нивната агресивност и подготвеност да 
применат насилство врз други лица. Со тоа се поставуваат одредени 
стереотипи за сторителите на насилничкиот криминалитет кои, не 
навлегувајќи во причините, посегнуваат да го нападнат туѓото тело. 

Исто така, Дневник почесто ги користи зборовите „крвав 
инцидент“, „инцидент“, „насилство“, „тепачка“, „семејно насилство“, 
„загрозување на сигурноста“, со што прави квалификација на делото и 
утврдува „медиумски термини“ кои лесно се прифаќаат и усвојуваат од 
читателите. 

 
Начин на извршување.  
Од содржината на текстовите во Вест, генерално може да се 

утврди дека насилството во медиумите се прикажува на три главни 
начини: 1. како меѓусебна тепачка меѓу повеќе лица, на која ѝ 
претходат вербални расправии и караници меѓу учесниците во 
тепачката, кои ескалираат во физички пресметки, најчесто со употреба 
на нож; 2. како примена на сериозни закани врз одредени лица против 
кои постои нетрпеливост и желба за одмазда, со закани по живот, 
упатување навредливи зборови, поставување бомби и 3. како 
злоупотреба на моќта, односно примена на физичката сила во случаи 
на семејно насилство кога постои дисбаланс на моќ меѓу сторителот и 
ранливата жртва. Во тие ситуации, жртвата е пасивна и немоќна да 
врати на нападите на сторителот. 

Ова укажува дека вербалните расправии често го преминуваат 
прагот на толеранција односно црвената линија која завршува со 
телесни повреди. Без разлика дали делото е сторено во афект, на миг 
или под дејство на алкохол, од прикажувањето на насилничкиот 
криминал произлегува дека сторителите и граѓаните сè помалку се 
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воздржуваат од физички напади, а повредите со нож како да стануваат 
нормална појава, со оглед на тоа што при секој втор напад се нанесени 
убодни рани на жртвата. 

Како и во Вест, така и во Дневник, при опишувањето на 
физичките напади, авторите користат востановена терминологија која, 
всушност, ја користи полицијата во нејзините дневни билтени. 
Тепачките во најголемиот број случаи се случуваат по претходни 
вербални расправии меѓу страните, а тие секогаш резултираат со 
физички напади во кои сторителите „удриле“, „натепале“, 
„малтретирале“.  

Во обидот да видиме кои облици на насилнички криминал78 
најчесто се објавуваат во дневните билтени и колку често сторителите 
употребуваат нож, направивме преглед на објавените кратки 
соопштенија и го утврдивме следново: од вкупно објавени 123 дела на 
насилнички криминал, во 91 случај (што претставува 74 %) извршен е 
физички напад на едно врз друго лице (или повеќе сторители и повеќе 
жртви).  Притоа, нападите во над 40 % од делата се извршени со нож.  

Сето претходно наведено укажува дека и полицијата и 
медиумите насилството го прикажуваат како акт на физички напад со 
кој се нанесува повреда на телото. Другите облици на психичко 
насилство, вандализам, предизвикување чувство на страв и несигурност 
не поттикнуваат интерес кај авторите и со тоа јавноста е оневозможена 
да ги препознае и да биде сензитивна како кон облиците на физичко 
насилство. Ваквото прикажување на насилството ја потврдува тезата 
дека „ако крвари, тоа поминува“, или претпоставува дека на граѓаните 
им се сервисира тоа што го бараат. 

 
Мотив на сторителот.  
Мотивот на сторителот се наведува во 20 % во медиумските 

текстови. Конкретно, во 20 % од прилозите авторите ја користат фразата 
„од засега непознати причини“ се случило „тоа и тоа“. Мотивот се 
наведува кога физичкиот напад е сторен врз полициски службеник со 
цел да го оправда дејствието на службеникот, а дополнително да го 
криминализира дејствието на сторителот. Така, во четири од пет напади 
врз полициски службеници (во еден случај, каменувано полициско 
возило) во текстовите е наведено дека нападот е извршен поради тоа 
што тие сакале да го казнат, „револтирани од казнувањето“, „одбивајќи 
да се идентификува“ и слично. На тој начин, Вест двојно го осудува 

                                                           
78 Со издвојување на убиствата и сексуалните деликти. 
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сторителот, прво, поради тоа што не сакал да изврши наредба или 
направил некој прекршок, и второ, поради тоа што нападнал полициски 
службеник. Сличен пристап има и Дневник, кој исто така ги нагласува 
мотивите на сторителите што напаѓаат полициски службеници – „сакал 
да прегази полицајци оти возел со туѓи регистерски таблички“, „не 
сакал да се легитимира“, „барал да се реши случајот“, „кога полицијата 
побарала од возачот да му изврши алкотестирање“. Во еден случај 
нападот е направен за да се одбрани друго лице, со што се намалува 
одговорноста на напаѓачот. 

 
Карактеристики на сторителот.  
Анализата на текстовите во Вест за карактеристиките на 

сторителот утврди дека во помал број случаи сторителите се опишуваат 
во негативна конотација, односно им се додаваат одредени 
квалификации и епитети, како „напаѓачи“, „бомбаши“, „крадци“, 
„бегалец“, „мртов пијан“, „опасна личност“, „насилници“. Судејќи 
според реториката користена во целиот медиумски текст во Вест и во 
Дневник се добива впечаток дека Вест не ги пренагласува некоректните 
епитети за сторителите, односно одбегнува да ги стигматизира и да ги 
стави во одредена група сторители.  

Во овој дел од анализата особено внимание заслужуваат 
сторителите на семејно насилство. Така, во случаите на насилство врз 
родителите станува збор за сторител  зависен од дрога или алкохол, кој, 
поради нарушената психичка состојба, врши насилство и врз членовите 
на неговото семејство. Покрај тоа, во случаите на брачно, односно 
партнерско насилство, дејствијата на закани и на физички напади врз 
своите поранешни партнерки укажуваат на слабост, зависност или 
патолошка љубомора кај сторителите, кои се манифестираат во 
агресивно однесување кон оние што ги напуштиле.   

Значајна разлика меѓу Дневник и Вест има во опишувањето на 
сторителите и во зачестеноста на употребата на некоректните одлики, 
бидејќи Дневник поголемиот број сторители ги именува со напаѓачи 
или со насилници. Според бројот на користени термини, за три односно 
за повеќе пати, Дневник, во споредба со Вест, ги опишува сторителите 
со негативна конотација, која е лесно прифатлива и востановена кај 
јавноста. 
 

Карактеристики на жртвата.  
Речиси сите прилози во Вест оставаат одреден простор во 

текстот за да ги нагласат нанесените повреди на жртвата и нивната 
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сериозност. Во околу 60 % од случаите е нагласено дека жртвите се 
однесени или побарале лекарска помош, од кои, поради сериозноста 
на повредите (направени со употреба на нож), дел се задржани на 
болничко лекување. Приказната често завршува со нагласувањето дека 
на жртвата ѝ е дадена итна медицинска помош, со што на читателите 
им оставаат порака дека жртвата добила соодветен третман и дека таа 
е згрижена и заштитена од понатамошна виктимизација. 

Во Дневник, во споредба со Вест, околноста дека на жртвата ѝ е 
укажана медицинска помош во соодветна здравствена установа е 
пренесена во помал број случаи (во 43 % од делата).  

 
Улога на полицијата.  
Кога станува збор за прикажувањето на активностите на 

полицијата во конкретни случаи, Дневник, прилогот го збогатува со 
такви информации  многу повеќе, односно околу 65 % од прилозите 
содржат информации за улогата на полицијата, додека тој процент во 
Вест изнесува околу 24 %. На прашањето кои активности и мерки ги 
нагласуваат, според анализата на содржина може да се утврди дека во 
Вест највообичаена терминологија е: „и натаму трага“, односно „трага“ 
по сторителите или „извршила увид“, „излегла на терен“, „презема 
мерки“, „се испитуваат причините за тепачката“, „го пронашла“, „бил 
пронајден“ и слично. Тоа укажува на брзата реакција на полицијата, но 
и на нејзините успешни акции. Акцентот дека ќе бидат поднесени 
соодветни кривични пријави не е вообичаена реторика во Вест, која е 
почеста во Дневник, бидејќи во поголем број прилози е наведено дека 
се поднесени, или ќе бидат поднесени кривични пријави против 
сторителите. Со тоа Дневник сака да ја затвори приказната, 
акцентирајќи дека сторителите ќе одговараат за извршеното насилство. 
Исто така, Дневник повеќе нагласува дека сторителот е приведен, 
уапсен или дека му е изречена одредена казна со што повторно сака да 
ја информира јавноста дека полицијата ефикасно ја завршила својата 
работа.   

Врз основа на претходно-наведеното, може да се заклучи дека 
на тој начин се засилува имиџот на полицијата и дека Дневник, повеќе 
од Вест ѝ дава легитимитет и поддршка и таквиот медиумски дискурс го 
пренесува врз граѓаните.  
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ЗАКЛУЧОЦИ 
 

Насилството е честа и присутна појава во дневните весници. Тоа 
се прикажува како меѓусебна тепачка меѓу две или повеќе лица, која 
завршува со телесни повреди и убодни рани нанесени со нож. Во 
најголемиот број случаи, претходи вербална расправија меѓу 
сторителите и жртвите, која подоцна ескалира, додека во други случаи, 
употребата на нож и/или примената на насилство е планирана акција. 
Без разлика дали делото е сторено во афект, на миг или под дејство на 
алкохол, од прикажувањето на насилничкиот криминал произлегува 
дека сторителите и граѓаните сè помалку се воздржуваат од физички 
напади, а повредите со нож како да стануваат нормална појава, со 
оглед на тоа што при секој втор напад се нанесени убодни рани на 
жртвата. Оттука, зголеменото насилство меѓу младите укажува на 
зголемена нетрпеливост и нетолеранција меѓу нив, како и на зголемено 
училишно насилство. Изборот на дела кај кои се нанесени тешки 
телесни повреди, сака да ја акцентира како сериозноста на 
последицата, така и агресивноста на сторителите и нивната 
подготвеност да го нападнат туѓото тело. Од друга страна, тоа потврдува 
дека дел од граѓаните со себе носат ладно оружје и тие се подготвени 
да го употребат.   

Постои различен пристап и приоритети во изборот на делата од 
групата на насилничкиот криминалитет кај Вест и кај Дневник. Додека 
Вест повеќе го нагласува семејното насилство и жените како ранливи 
категории жртви, Дневник повеќе ги нагласува полициските 
службеници како жртви на физички напади. На тој начин, медиумите 
создаваат хиерархија на жртви бидејќи даваат предност на едните 
наспроти другите и таквата предност ја пренесуваат и на гледачите. 
Затоа, спорот за поголема застапеност на семејното насилство или на 
полицијата како жртви зависи од изборот и од читаноста на весникот.  

Приказната за насилничкиот криминалитет завршува со 
информации за пружена медицинска помош на жртвата и за преземени 
мерки од страна на полицијата. Споредено меѓу печатените медиуми, 
Вест повеќе го нагласува аспектот на жртвата, додека Дневник аспектот 
на полицијата. Оттука, произлегува дека Дневник, има поголем 
придонес за одржување на добриот имиџ на полицијата, додека Вест 
поголема поддршка ѝ дава на жртвата.  
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КРАЖБИТЕ И РАЗБОЈНИШТВАТА ВО ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ 
 
ВОВЕД 
 

Медиумите имаат различен пристап и интерес во објавувањето 
на кражбите и разбојништвата, кои опфаќаат најголем процент во 
вкупниот обем на криминалитетот во споредба со другите облици на 
криминал. Во Дневник објавувањето на тие дела изнесува 25 %, во Коха 
24,3 % и во Вест 14,2 %.  

Бидејќи тие, заедно со насилничкиот криминал, се опфатени во 
најголем број прилози, во овој дел од извештајот ќе направиме анализа 
на начинот на кој се прикажуваат кражбите и разбојништвата во 
печатените медиуми. Предмет на интерес се следниве прашања:  

На што се става акцентот при описот на имотните деликти: на 
сторителот, на жртвата или на последицата од извршување на 
кривичното дело? 

Како медиумите го разбираат и пренесуваат имотниот 
криминал? 

Кои се карактеристиките на сторителите на имотни деликти? 
 
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 
 
            Обработката на податоците ја поделивме во неколку тематски 
области (прилог 5). 
 

Квалификација и опис на делата во насловите на прилозите. 
Прифаќајќи ја тезата дека насловот придонесува за зголемување 

на продажбата и читаноста на медиумот и на прилогот, во овој дел ќе се 
направи анализа на насловите на прилозите во Дневник и во Вест.  

Во медуимите најчесто се користат правните и прифатени 
термини за имотни деликти, како што се: кражби, разбојништво, 
вооружен грабеж, со таа разлика што во Дневник, многу повеќе се 
користи терминот „вооружен грабеж“, кој е дел од повеќе наслови: 
„Вооружен грабеж во КАМ во Чаир“, „Вооружен грабеж во Спортлајф во 
Кисела вода“, „Вооружен грабеж во Копачка“, „Разбојништво во Жито 
Маркет“.  

Во однос на описот на делото во насловите, може да се заклучи 
дека Вест, во половина од случаите акцентот го става врз последицата, 
односно врз објектот на напад, користејќи ги зборовите „украдени“ (во 
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пет случаи), „ограбено“ (во четири случаи) „одземено“ (во еден случај), 
а помалку врз сторителите (во седум случаи), во кои повеќе се 
нагласува дејствието на извршување на сторителите („ограбиле“, 
„крадел“, „одзеле“, „си купувала“, „ја нашла“), отколку врз преземените 
дејствија против сторителите објаснети со зборовите: „уапсени“, 
„приведени“ и слично. Со ваквиот начин на формулирање на насловите 
на прилозите кои информираат за имотни деликти, повеќе значење ѝ се 
дава на последицата на кривичното дело, односно на имотот што е 
противправно присвоен, како и на субјектот кому е направена штетата, 
отколку на сторителот кој го извршил делото. Со тоа, пораката на Вест е 
повеќе насочена кон потенцијалните жртви за можниот ризик од 
виктимизација. Од друга страна, кај граѓаните го конструира мислењето 
за жртвите на имотни деликти и го зголемува чувството на емпатија кон 
нив, повеќе отколку чувството на осуда кон сторителите. Во прилог на 
тоа се и наведените етикети за сторителите, бидејќи во ретки ситуации 
(во два наслови) се користи израз со негативна конотација: 
„разбојници“ и „лихвари“. 

Дневник, во споредба со Вест, во насловите на прилозите 
неспоредливо помалку го става акцентот на последицата (во шест од 41 
случај), во кои повеќе се користат зборовите „ограбено“ (во четири 
случаи), од „украдени“ (во два случаи). Акцентот врз дејствието на 
сторителот е ставен во 50 % од прилозите, од кои во 10 случаи се 
користи терминот „украле“, во седум „ограбиле“, во два „зел“, во еден  
„искршил“ и во еден прилог „направил“. Во пет наслови е ставен акцент 
на состојбата на сторителите по извршување на делото, што се опишува 
со изразите: „фатени“, „притворени“, „уапсени“. 

Врз основа на претходно наведеното може да се констатира дека 
Дневник применува поосудувачки ставови кон сторителите, што се 
потврдува и од реториката која се користи за нивно етикетирање. Во 
споредба со Вест, во Дневник, во вкупно осум наслови, сторителите се 
именувани со изразите „разбојници“, „крадци“, „џепчии“, 
„провалници“ и „зависници“. 

 
Објектот и целта на нападот во насловите во Вест е именуван во 

52,64 %, додека во Дневник во 39 %. Така, Вест во три случаи нагласува 
дека е одземена одредена сума парични средства (2.000 евра, 2,5 
илјади евра, 350.000 денари), а Дневник во четири случаи, при што се 
одземени 13.000 евра, 100.000 денари, 200 денари или 10.000 денари. 
Во содржината на прилозите, дополнително може да се утврди дека 
медиумите ја наведуваат и проценетата штета од кражбите, најчесто 
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направени во домови и во продавници, или во магацини на одредени 
компании. И покрај тоа што, како објект на напад се сретнуваат 
компјутери, злато, дрога, чанта, мошти, добиток, сепак, паричните 
средства се цел на мнозинството од сторителите. 

Во насловите во Дневник многу повеќе се наведуваат и местата 
на извршување (во 25 наслови наспроти шест во Вест). Карактеристични 
места се: црква (во шест случаи), домови (во шест случаи), 
обложувалници или казина (во пет случаи) и продавници, односно 
салони (во четири случаи). За споредба, во насловите во Вест се 
наведени следниве места: црква (во два случаи), казино (во два случаи), 
бензинска пумпа и магацин.  

Од наведеното може да заклучиме дека Дневник повеќе ја 
информира (сака да ја информира) јавноста за можните места и цели на 
кражбите. Граѓаните, преку содржината на криминалните вести, можат 
да се информираат за тоа кои се небезбедни места, кои се ранливи 
категории граѓани, чија сопственост или чиј телесен интегритет може да 
биде загрозен, и кои се можните цели на напад. 
 

Место на извршување на кражбите и разбојништвата 
Според анализата на податоците, од кражбите обелоденети во 

Дневник 1/4 се извршуваат во приватни куќи и станови, што укажува 
дека Дневник најмногу ја акцентира загрозеноста од провални кражби 
во домови, особено кога сопствениците се отсутни. Потоа, Дневник ги 
акцентира разбојничките напади врз лица (седум случаи), од кои врз 
мигранти во два случаи. Исто така, застапени се и разбојништвата (пет 
случаи) кои се прават во обложувалниците, што укажува на големите 
парични влогови кои секојдневно се уплаќаат од граѓаните, како и на 
големиот број обложувалници во градовите кои се „згодна пригода“ за 
сторителите. На трето место се кражбите во цркви (во шест случаи), што 
укажува на зголемени кражби во верски објекти, од кои се одземаат не 
само пари, туку и вредни мошти и икони. Ова претставува аларм, не 
само до полицијата, туку пред сè до надлежните институции за заштита 
на културното наследство, бидејќи црквите, како верски објекти, се 
посебна категорија заштитена со закон. Во шест случаи, мета на кражби 
се продавници, односно магацини на одредени фирми.  

Од сето претходно наведено, кратките пораки кои Дневник ги 
испраќа до читателите се: „не ги чувајте парите дома“, „осигурувајте ги 
своите имоти“, работата во обложувалници е ризична во споредба со 
другите работни места, мигрантите се честа мета на разбојништво.  
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Во Вест, споредено со Дневник, според местото на извршување, 
провалните кражби во куќи се неспоредливо помалку застепени (еден 
наспроти 10), што укажува дека Вест не посветува „доволно“ внимание 
за нив, односно, поради примената на насилство, повеќе ги фаворизира 
разбојништвата. Значи, насилството и вредноста на сумата на имотните 
деликти се дел од критериумите кои на настанот му даваат „виза“ за тој 
да биде објавен.  
 

Начин на извршување 
Анализата на содржина на прилозите открива дека медиумските 

текстови имаат рамка во која се движат, со одредени отстапувања за 
одредени кривични дела. Авторите ги водат неколку основни прашања: 
кој го сторил делото, каде е извршено, како е извршено, кој е објект на 
напад, кои се последиците и кои се активностите на полицијата?  

Според користената реторика во медиумите, разбојништвата се 
вршат на ист начин: вооружени маскирани лица со закана со пиштол 
(„им го впериле оружјето и им се заканиле дека ќе ги убијат“), додека 
кражбите со насилна употреба на погоден предмет за влез во одредени 
простории.  
 Одредени разлики во прикажувањето на начинот на извршување 
на тешките кражби, односно разбојништвата, меѓу Дневник и Вест се 
состојат во тоа што Дневник на посликовит начин го опишува дејствието 
на извршување за одредени дела на разбојништво, во кои жртвата е 
онеспособена со врзување раце („го врзале за рацете и за нозете“) или 
со тепање („ја истепале со клоци и со тупаници“, „удирајќи ја со 
тупаници и со клоци по главата и по телото“) и слично.  
  
 Од начинот на извршување на делата произлегува дека 
поголемиот дел од делата е планиран од страна на сторителите бидејќи 
тие, при извршувањето на делата, користат оружје или други погодни 
предмети за насилно влегување во затворени простории. Исто така, 
судејќи според вредноста на украденото добро во многу приватни 
станови, куќи, магацини и цркви, произлегува дека сторителите 
претходно имале сознанија дека во тие објекти има вреден имот кој 
може да биде цел на кражба и поради тоа го планираат своето дело 
(„тие знаеле дека на местото има чувар, па го следеле и набљудувале“). 
Во прилозите редовно се прикажува украдениот имот и причинетата 
штета. Најчесто се краде, односно одзема пари од значителна вредност 
(7.500 евра, 13.000 евра, 100.000 денари, 68.000 денари, 350.000 
денари, 100.150 денари итн). Во домовите се одзема и златен накит, а 
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електронски апарати ретко. Идентификувани се и дела на кражба на 
опрема во сопственост на ЕСМ, добиток, бакарни цевки и компјутери со 
значителна вредност). Кражбите во цркви, од друга страна, имаат 
различна цел на напад: во некои случаи се одземаат вредни предмети, 
додека во други случаи, во потрага по пари, сторителите повеќе 
предизвикуваат материјална штета отколку што одземаат пари.   
  

Опис на сторителот. 
Во Вест, ретко се додаваат епитети за сторителите, освен кај 

разбојништвата кога тие се маскирани. Во мал број случаи се користат 
изразите „разбојници“, „лихвари“ и „крадци“. Прашањето за мотивот на 
сторителот не е дел од прилозите.  

За разлика од Вест, Дневник често ги именува сторителите како 
„разбојници“, „насилници“ и „арамии“. Околноста дека одредени 
сторителите се повторници е нагласена во прилогот („скопски џепчија 
со 34 години работен стаж, не му било прв пат“, „против 14-годишното 
лице во 2014 година се поднесени 9 кривични пријави за извршени 14 
кривични дела“). Потенцирањето на повторништвото е оправдување за 
определување на мерката притвор на две лица, што кај јавноста 
создаваат перцепција дека ако сторителот е повторник, може да му 
биде изречена мерка притвор.  

Исто така, и во Дневник, причините за делата и мотивот на 
сторителите не се дел од информациите, со што се намалува можноста 
јавноста да биде запозната со непосредните фактори за вршење на тие 
дела, без кои не може да се гради успешна превентивна политика, во 
која и граѓаните треба да земат активно учество.  
  

Опис на жртвата 
Жртвата на кражби и на разбојништва е маргинализирана во 

медиумските прилози во Вест. Освен во прилогот „Останавме без 
вагини за Нова година“ (Вест, 10 декември 2014 година), во кој се 
наведени изјави на оштетените сопственици на дуќанот каде што е 
извршена кражбата, во другите прилози, нема дополнителни 
информации за жртвата. Исто така, во голем број случаи на кражби кои 
се вршат во приватни домови, жртвата воопшто не е персонализирана и 
се исклучува во прилогот како општетена страна од кривичното дело.  

Поради поголемиот број прилози на имотни деликти, во 
Дневник, во дел од прилозите се дадени одредени информации за 
жртвата, која има второстепено место во нив. Таа се спомнува во 
одредени случаи кога се спротивставила на сторителите („ограбениот го 
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забележал крадецот и го фатил“, „скопјанецот се спротивставил и го 
удрил со стап“) или пак кога на жртвата ѝ се нанесени тешки телесни 
повреди. 

 
Улога на полицијата 
Активностите на полицијата непосредно по дознавањето на 

кривичното дело, во Вест се експлицитно или имплицитно нагласени во 
1/3 од случаите (во шест случаи). Во три случаи се наведени 
информации: „досега не се пронајдени сторителите“, „засега нема 
информации кој стои за оваа необична кражба“, „по организаторот се 
трага“, додека во други три случаи се наведени одредени активности на 
полицијата, како што се: поднесување посебен извештај, поднесување 
кривична пријава или извршен разговор во полиција.  

Што укажува ваквото презентирање на улогата на полицијата?  
Во Вест поретко се нагласува улогата на полицијата во 

сузбивањето на имотниот криминал и информациите за мал број 
прилози даваат одговори на прашањата дали сторителот е откриен и 
дали против него е поднесена кривична пријава. 

За разлика од Вест, Дневник многу често ги почнува и ги 
завршува прилозите со активности на полицијата. Речиси во сите 
случаи, авторот, при опишувањето на настанот, се повикува на 
полициски извори, користејќи ги вообичаените фрази: според 
полицијата, според полициските информации, соопшти МВР, истрагата 
утврдила и слично.  

Дополнително, во приказната за делото се нагласуваат одредени 
полициски активности: „успеале брзо да го стигнат и да го уапсат“, 
„извршила претрес“, „пронашла“, „го бара крадецот“, „трага по 
сторителот“. 

На крај, приказната завршува со тоа што полицијата, против 
познатите сторители, поднела кривични пријави, додека, кога 
сторителите се непознати, полицијата презема мерки за да ги пронајде.  

Редовното прикажување на полициската активност ја држи 
јавноста будна во врска со тоа дека полицијата е секогаш подготвена да 
одговори на предзвиците на криминалот, ефикасно да го открие 
сторителот, да поднесе кривична пријава против него или да преземе 
соодветни мерки за негово пронаоѓање. Тоа е во согласност со 
стратегијата на полицијата за комуникација со јавноста и за одржување 
на нејзиниот позитивен имиџ во медиумите.  
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Анализа на новинарот. 
Во еден случај, поради специфичноста на случајот, односно 

поради тоа што се работи за дете (14 години) кое е повеќекратен 
сторител и кое по уапсувањето од страна на полицијата е притворено и 
сместено во ВПД во Велес, прилогот е збогатен со дополнителни 
информации кои излегуваат надвор од вообичаената конвенционална 
рамка. Желбата на новинарот да направи приказна од случајот е 
поттикната поради самото лишување на детето од 14 години од 
слобода и поради реакцијата на Народниот правобранител во врска со 
неговото притворање. Но, приказната останува отворена бидејќи, 
според новинарот: „како е третиран малолетникот во оваа установа 
вчера не успеавме да добиеме одговор бидејќи освен директорот 
никој не дава информации, а вчера беше неработен ден и тој не беше 
на работа“ (Вест, 5 декември, 2014). Со таа информација, Вест го 
затвора случајот кој, по неколку дена, станува неинтересен за следење 
на понатамошното постапување со притвореното дете од страна на 
надлежните институции. 

 
ЗАКЛУЧОЦИ 
 

Криминалните вести за кражбите и за разбојништвата се кратки 
вести кои ја користат вообичаената конвенционална рамка на 
пренесување информации добиени од полициски извори, кои во 
најголем процент се единствени извори на сознанија. Освен одговорите 
на основните прашања поврзани со кривичното дело (кој, каде, како и 
што), новинарите не навлегуваат во причините и во други околности 
поврзани со криминалниот настан.  

Имотниот криминал во медиумите добива прво место во 
Дневник, односно второ место во Коха и во Вест. Таквата разлика е 
поврзана и со пристапот на медиумот и нагласувањето на одредени 
околности поврзани со кривичните дела. Додека Вест во насловите 
повеќе ја нагласува последицата на кривичното дело и субјектот кому е 
направена штетата, Дневник повеќе акцент става на сторителот и на 
дејствието на извршување. Поради тоа, Вест го зголемува чувството на 
емпатија кон жртвите повеќе отколку чувството на осуда кон 
сторителите. Исто така, провалните кражби во домови опфаќаат 
најголем број од објавени имотни деликти во Дневник, додека во Вест 
најчесто се објавуваат разбојништвата, иако бројот на објавени 
разбојништва е поголем во Дневник. Најчести критериуми, кои на 
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настанот му даваат „виза“ за тој да биде објавен, се примената на 
насилство врз одредени лица и вредноста на сумата на присвоениот 
движен имот.  

Поголемиот дел од кражбите се планирани од страна на 
сторителите бидејќи тие, при извршувањето на делата, користат оружје 
или други погодни предмети за насилно влегување во затворени 
простории. Исто така, судејќи според вредноста на украденото добро во 
многу приватни станови, куќи, магацини и цркви, може да се заклучи 
дека сторителите претходно имаат сознанија дека во тие објекти има 
вреден имот кој може да биде цел на кражба и поради тоа го планираат 
своето дело.  

Редовното прикажување на полициската активност ја држи 
јавноста будна во врска со тоа дека полицијата е подготвена да 
одговори на предизвиците на криминалот, ефикасно да го открие 
сторителот, да поднесе кривична пријава против него или да преземе 
соодветни мерки за негово пронаоѓање. Тоа е во согласност со 
стратегијата на полицијата за комуникација со јавноста и за одржување 
на нејзиниот позитивен имиџ во медиумите.  
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ИМИЏОТ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ДНЕВНИТЕ ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ 

 
ВОВЕД 

  
Во рамките на истражувањето, како дел од прикажувањето на 

криминалитетот сфатен во поширока смисла, кој го опфаќа и 
функционирањето на правосудните органи и на другите субјекти во 
борбата против криминалот, издвоени и анализирани се медиумските 
прилози за полицијата и за полициското работење со цел да се согледа 
како полицијата е портретирана во мас-медиумите. Конкретно, преку 
анализа на содржината сакаме да дадеме одговор на следниве 
истражувачки прашања: 

Кои аспекти од полициското работење се презентирани во мас-
медиумите? 

Дали преовладува позитивното или негативното портретирање 
на полицијата? 

Кои се изворите на сознанија? 
Дали, врз основа на информациите кои се даваат во јавноста, 

може да се „препознае“ одредена стратегија на полицијата за градење 
доверба кај јавноста? и  

Кои аспекти и облици на полицискиот криминал се прикажуваат 
во печатените медиуми? 

Притоа, истражувачкиот интерес е насочен кон значењето на 
јазикот и на стилот на прикажувањето, како и кон пораката што се 
испраќа до читателите.  

Пред  да се пристапие кон квалитативна анализа на содржината 
на текстовите,  направен е преглед на одредени теоретски пристапи и 
научни истражувања, кои ја истражуваат и објаснуваат поврзаноста на 
медиумите и полицијата и ефектите од медиумското прикажување на 
полицијата врз јавното мислење.  

Според постоечките теоретски сознанија, поврзаноста меѓу 
медиумите и полицијата е детерминирана од следново:  

 медиумите имаат значајна улога во создавањето, но и во 
уништувањето на полициската легитимност и полициската 
доверба; 

 полицискиот криминал е дел од вкупниот криминал и тој не е 
исклучен од фокусот на медиумите; 
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 медиумите како контролори на власта и застапници на 
човековите слободи и права будно ја следат и скенираат 
работата на полицијата и алармираат за полициската 
злоупотреба и за пречекорувањата на полициските овластувања; 

 медиумските текстови за полицијата имаат одредени  ефекти врз 
читателите и тие го обликуваат нивното јавно мислење.  

 
Во текстот што следува подетаљно ќе ги елаборираме 

различните аспекти на медиумското покривање на полицијата. 
 

Улогата на медиумите во градење доверба и одржување на 
легитимноста на полицијата  

 
Полициската легитимност и полициската доверба се индикатори 

кои укажуваат дали јавноста се согласува со начинот на кој полицијата 
ја применува својата сила и моќ. Второ, довербата кај граѓаните значи 
волја да се прифатат одлуките на полицијата и, трето, довербата и 
легитимитетот на полицијата се значајни аспекти за полициското 
работење бидејќи колку повеќе граѓаните ѝ веруваат на полицијата, 
толку повеќе тие чувствуваат морална одговорност за пружање помош 
и за соработка со неа. Поради тоа, довербата и легитимитетот помагаат 
полицијата да функционира поуспешно во извршувањето на 
секојдневните полициски задачи. Како резултат од низа истражувања, 
во стручната литература преовладува ставот дека непосредниот контакт 
со полицијата има најголем придонес за стекнувањето доверба кај 
граѓаните. Но, податоците од истражувањата исто така говорат дека 
поголемиот процент од граѓаните не остварува директна комуникација 
со полицијата во текот на животот. Околу 30 % од граѓаните во 
Британското истражување за криминалот во 2009 и во 2010 година 
(British Crime Survey 2009/2010) имале контакт со полицијата во 
последните 12 месеци. Оттука, освен личното искуство, одредено 
влијание врз стекнувањето и одржувањето на довербата во полицијата 
имаат и раскажаното искуство на други лица, видливоста на полицијата 
и ставовите на граѓаните за нејзината ефикасност. Фактори што 
придонесуваат за намалување на довербата се: 1. незнаењето и 
погрешните верувања на граѓаните за состојбата со криминалот и 2. 
нерационалното чувство на страв од криминал, кое е предизвикано од 
страна на медиумите.  
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Претходно наведените позитивни и негативни фактори стануваат 
приоритетни теми на полициската агенда, а дел од решението за 
создавање и за одржување на полициската легитимност и доверба се 
бара во развој на соодветна стратегија за односи со јавноста (PR 
strategy), која има задача постојано да го одржува добриот имиџ на 
полицијата. Во таква стратегија за односи со јавноста, медиумите 
заземаат значаен дел бидејќи тие се средство за создавање и 
одржување на имиџот по избор на полицијата. Нејзиниот имиџ 
непосредно влијае врз полицискиот легитимитет и врз полициската 
доверба и, поради тоа, научните работници што се занимаваат со 
прашањата за довербата во полицијата истовремено мора да се 
занимаваат и со влијанието на медиумите врз градењето на таа 
доверба.79 Полицијата има потреба да ѝ се верува за да го спроведува 
законот легитимно и ефективно, а јавноста, исто така, треба да има 
доверба бидејќи граѓаните што немаат таква доверба, поретко се 
обраќаат во полиција кога имаат потреба да добијат помош, заштита 
или одредена услуга. Оттука, информираноста за функционирањето на 
полицијата е важна, особено за оние граѓани што имаат пониско ниво 
на доверба во неа, бидејќи чувството дека не се добро информирани за 
тоа како полицијата функционира има негативен ефект врз јавната 
доверба80.  

Меѓутоа, клучното прашање е како се гради довербата, 
дефинирана како верба во компетенциите и во способностите на 
полицијата да ги исполнува очекувањата на граѓаните и да ги извршува 
предвидените полициски работи за заштита на граѓаните? По одговорот 
на наведеното прашање следува прашањето какво треба да биде 
медиумското претставување на полицијата за да има позитивен ефект 
врз јавната доверба во полицијата. 

За одговор на првото прашање, во стручната литература се 
прифаќа тезата дека довербата е базирана врз мотивите и врз намерата 
на оние што треба да ја стекнат (во случајот, полицијата) и, оттука, за 
стекнување доверба во полицијата потребно е да се исполнат три 
основни предуслови. Тие се:  

                                                           
79 Hohl, K. (2001). The role of mass media and police communication in trust in the police: 
New approaches to the analysis of survey and media data., A thesis submitted to the 
Methodology Institute of the London School of Economics for the degree of Doctor of 
Philosophy, London, September 2011, стр. 28 
80 Исто, стр. 13 
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 учество на заедницата во полициското работење, односно 
соработка меѓу заедницата и полицијата како дел од пристапот 
на полициското работење во соработка со заедницата;  

 праведен и фер однос на полицијата кон граѓаните 
(процедурална праведност на полицијата) и  

 ефикасност на полицијата во справување со криминалот 
ефектуирана преку намалување на стапката на криминал.  
Врз основа на претходно наведеното следува одговорот на 

второто прашање, кое значи дека медиумите многу повеќе треба да 
информираат и да објавуваат прилози за соработката меѓу граѓаните и 
полицијата, за фер односот на полицијата и за нејзината ефикасност. 

Тргнувајќи од наведените тези, истражувањето на Хол (Hohl, 
2001) за медиумскиот ефект од прикажувањето на полицијата врз 
граѓаните се базира на моделот на доверба според кој за граѓаните е 
значајно како полицијата ги извршува полициските задачи, каков е 
односот кон граѓаните и колку таа се грижи за нивните проблеми и за 
проблемите на самата локална заедница.81 Значи, тој модел, според 
Џексон и Бредфорд (Jackson & Bradford, 2010) е составен од: перцепции 
за полицискиот фер однос, за вклученоста на заедницата и за 
полициската ефективност. 

Земајќи ги како почетни точки за полициската доверба, 
истражувањето ги поставува следниве хипотези: медиумското 
покривање на полициските активности што се однесуваат на 
учеството на заедницата, на праведниот и фер однос на полицијата 
кон граѓаните и на ефикасноста на полициското работење во 
справувањето со криминалот има позитивен ефект врз довербата. 
Покрај тоа, истражувањето тргнува од претпоставката дека ефектот од 
прикажувањето на вклученоста на заедницата и на праведниот и фер 
однос на полицијата е поголем во споредба со позитивното 
прикажување на нејзината ефикасност. Меѓутоа, низа студии 
заклучуваат дека областите: учество на заедницата и фер и праведен 
третман поретко се покриваат во медиумите и затоа нивното 
прикажување нема позитивни ефекти врз јавната доверба.  

Конкретното истражување го опфаќа периодот од април 2007 до 
март 2010 година и вклучува два примерока. Првиот примерок е збир 
од 9.290 прилози во пет дневни весници во Лондон, Тајмс, Гардијан, 
Дејли мејл, Сан и Мирор (Тhe Times, Тhe Guardian, Daily Mail, Тhe Sun и 

                                                           
81 Исто, стр. 13 
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Mirror),82 додека вториот примерок го сочинуваат 61.436 испитаници на 
кои им се поставува прашањето кое ја мери довербата на граѓаните во 
полицијата во тој период: Колку добро полицијата ја врши својата 
работа во твојата локална област?83  

За анализата на содржина се формулирани повеќе категории и 
субкатегории: лажна позитивност, дејствија на вклученост на 
заедницата, полициско однесување (субкатегории: несоодветно 
полициско однесување, непосредна средба, праведен третман, 
сиромашен третман), полициска ефективност (субкатегории: во 
конкретен случај, како полициска организација), статистика на 
криминалот и тонот на прилогот (субкатегории: позитивен, негативен, 
амбивалентен). 

Резултатите од истражувањето покажуваат дека во текот на еден 
месец во медиумите се објавуваат просечно по 33 прилози. Според 
тонот на прилогот, 40 % од прилозите во весниците се неутрални, 20 % 
се двосмислени, 25,5 % од прилозите се прикажуваат со негативен тон, 
додека со позитивен тон се мал процент (3,3 %) од прилозите. На 
прашањето кои области од полициското работење се покриваат во 
медиумите, најголемиот процент од прилозите се однесуваат на 
полициската истрага во посебни кривични случаи (57 %) и на дадени 
коментари во врска со полициската организација (40 % од прилозите). 
Неспоредливо малиот процент на прилози кои  информираат за 
односот на полицијата кон граѓаните се потврди и во ова истражување и 
тој изнесува 8 %. Високи 90 % од тие прилози информираат за 
дискриминарачки и неправеден однос, додека само 10 % го адресираат 
позитивниот однос на полицијата кон граѓаните. Имајќи го предвид 
вкупниот број прилози, само 1 % се однесува на позитивниот однос кон 
граѓаните. 

                                                           
82 Тајмс, Дејли Мејл и Сан се сметаат за десноориентирани весници, додека  Гардијан 
и Мирор за левоориентирани. Во периодот на истражувањето во Велика Британија 
премиер е претставник од работничката партија, Дејвид Браун (2007 – 2010), која е 
левооритентирана партија. 
83 Лондонските Хоум офис и Метрополитен полис (Home office and Metropolitan Police 
London), за мерење на довербата на граѓаните во полицијата го поставуваат 
прашањето: Kолку добро полицијата ја извршува работата во твојот локален регион? 
Тоа прашање се применува како стандардна мерка за јавната доверба во британското 
истражување за криминалот (British crime survey) и во истражувањето за ставовите за 
Лондонската метрополитенска полиција, Хол (Hohl, K., 2001). The role of mass media 
and police communication in trust in the police: New approaches to the analysis of survey 
and media data., A thesis submitted to the Methodology Institute of the London School of 
Economics for the degree of Doctor of Philosophy, London, September 2011, стр. 40 – 41. 
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Уште помал процент (3 % од вкупниот број прилози) 
претставуваат прилозите за вклученоста на заедницата, кои ја 
истакнуваат транспарентноста и одговорноста на полицијата за 
потребите на граѓаните и за нивната меѓусебна соработка.84  
 Наведените податоци говорат за следново: прво, прилозите за 
процеудралната праведност на полицијата и за вклучувањето на 
заедницата во полициското работење се ретки, односно медиумите 
најчесто се фокусираат на полициската ефикасност, чииприлози во 
голем процент се неутрални (47 %) и коишто, од друга страна, имаат 
најмало влијание врз довербата на граѓаните во полицијата. 
 Споредено според видот на весникот, Дејли Мејл (Daily Mail), кој 
е десноориентиран, повеќе се задржува на полицијата и на критиките 
на полицијата за стапката на криминал, а помалку се задржува на 
несоодветното полициско постапување. Бројот на негативни прилози е 
многу поголем во споредба со прилозите  кои се позитивни. Во Тајмс 
(кој е десноориентиран) најголемиот број прилози за полициската 
организација се неутрални, додека Сан (кој, исто така, е 
десноориентиран) повеќе се задржува на полициската истрага и на 
актуелните случаи. Во последниот весник, поголем е бројот на 
прилозите што се однесуваат на конкретни случаи за несоодветно 
полициско однесување во споредба со прилозите за полицијата како 
организација. Гардијан (кој е левоориентиран весник) користи 
неутрален тон за ефикасноста на полицијата во справување со 
криминалот, додека Мирор (кој, исто така, спаѓа во групата на 
левоориентирани весници) објавува повеќе прилози за индивидуални 
случаи на несоодветно полициско однесување отколку што ја критикува 
полицијата како организација.85 

Врз основа на резултатите добиени од истражувањето, се 
заклучува дека прилозите во весниците за полицијата и за полициското 
работење се премногу ретки за да имаат суштински ефект врз јавната 
доверба во полицијата. Покрај тоа, пораките од медиумите за 
ефективноста на полицијата, кои сочинуваат најголем процент од сите 
прилози, (над 85 %) исто така покажуваат мал ефект врз довербата во 
полицијата. Последното сознание оди во прилог на теориите според 
кои јавната доверба во полицијата не се заснова толку врз 
ефикасноста на полициското извршување на задачите и на 
полициските резултати колку врз перцепциите на граѓаните за тоа 

                                                           
84 Исто, стр. 50. 
85 Исто, стр. 52-53. 
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како полицијата се однесува кон нив и колку се грижи за нивните и за 
потребите на заедницата во справувањето со криминалот и со 
безбедноста. 

Поврзано со довербата и со медиумското покривање на 
полицијата, други истражувања повеќе се фокусираат на прашањето 
дали медиумите создаваат позитивен или негативен имиџ на 
полицијата, отколку на содржината на прилогот. Тоа поаѓа од 
претпоставката дека, кај полицијата се јавува страв дека негативниот 
имиџ на полицијата ќе резултира со намалена доверба, бидејќи кога ќе 
се наруши имиџот за полицијата, таа исто така го губи и својот 
легитимитет. Уште посериозни последици од кризата на легитимитетот 
се јавните нереди и незадоволството на граѓаните од полицијата. Затоа, 
секоја полиција преку дневната комуникација со медиумите треба да се 
грижи да го одржи својот позитивен имиџ.86  

Тоа е дел од стратегиите за односи со јавноста, а во Република 
Македонија, правилата за комуникација со јавноста се регулирани со 
Упатството за начинот на остварување комуникација со јавноста 
донесено во јули 2007 година. Во него се наведени повеќе облици на 
комуницирање со јавноста и со новинарите како „пренесувачи“ на 
пораката до телевизиската и до читателската публика. Дел од нив 
секојдневно се остваруваат, а дел според потреба. Така, брифинзите се 
одржуваат секој ден, со цел да се информира јавноста за настаните кои 
се случиле претходниот ден, како и соопштенијата за јавност, кои 
редовно се објавуваат. Од друга страна, конференциите за медиуми, 
како и интервјуата со министерот или со помошник-министерот во 
просториите на Министерството се одржуваат кога има потреба. Покрај 
тоа, Министерството може да води јавни кампањи за спречување, 
односно за намалување на одредени штетни појави, чие сузбивање 
спаѓа во делокругот на надлежности на Министерството (алкохолизам, 
наркоманија, сообраќај, разни форми на организиран криминал и др.). 

Од содржината на информациите дадени преку наведени 
облици на комуникација, како и од нивната интерпретација од страна 
на медиумите, зависи имиџот и јавната перцепција за полицијата.  
 
Медиумско прикажување на полицискиот криминал 

 

                                                           
86 Fung, Kim-kum. (1994). Mass media and police: a study on the image of gatekeeper 
contributing to police legitimacy, School of Professional and continuing education, 
University of Hong Kong, стр. 103 
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Темата за полицискиот криминал е мошне интересна за 
истражување од причина што поголемиот дел од полицискиот 
криминал претставува темна бројка на криминалот, којашто не е 
регистирана во официјалните статистики и потешко се открива во 
јавноста. Исто така, полицискиот криминал поттикнува уште поголема 
заинтересираност за откривање и осознавање поради широкиот опсег 
на пристапи и дефиниции за тоа што тој опфаќа.87 

                                                           
87 Во стручната литература најчесто се сретнува разликата меѓу полициска корупција, 
полициски криминал, полициска девијантност и полициско несоодветно однесување. 
Според Панч (Punch, 2000) полицискиот криминал е криминал извршен од 
криминалци во униформа. Полициската корупција е илегална злоупотреба на моќта за 
лична добивка и вклучува размена на пари или подароци како согласност да се 
направи или да не се направи нешто за „надворешен поткупувач“. Полициско 
несоодветно однесување претставува прекршување на административните правила, 
процедури или политики во една агенција, кои внатрешно се истражуваат и 
дисциплински се казнуваат.  

Шерман (Sherman, 1978), од друга страна, ја истражувал полициската 
корупција како организациско несоодветно однесување.  

Фостер (Foster, 1966) го истражувал полицискиот криминал во рамките на 
јавната администрација. Смета дека е надвор од контрола и тој претставува 
доброволна и свесна криминална активност на полициските службеници сворн 
(sworn). Се извршува од страна на помали групи, кои функционираат на техничко или 
на работно ниво (како дел од пешачки или мотопатроли) во рамките на субструктурата 
на полициското општество. Полициските службеници работат заедно и се 
придржуваат на одреден кодекс на тајност кој се усвојува во групата. 

Стодард (Stoddard, 1968) криминалот на сините јаки (blue coat crime) го 
дефинира како девијантност на полициската група која дејствува во тајност. Таквите 
однесувања се содржани во неформален код на криминалот на сините јакни и 
вклучуваат од полесно сериозни до потешко сериозни кривични дела: фаворизирање, 
предрасуди, шопинг, изнуда, поткуп, уцена, морална и материјална одговорност, 
кражба извршена со умисла. 

Бокс (Box, 1983) полицискиот криминал го дефинира од криминолошка 
перспектива на марксистичката социологија како прекршување на правото од 
полицијата. Смета дека полицискиот криминал како сила се врши врз немоќните во 
општеството, сиромашните и малцинствата. Неговото постоење не се одрекува, туку се 
оправдува како „виткање“ на правилата во рамките на полициската работа за да се 
постигнат целите на спроведувачите на законот и на кривичноправниот систем.  

Полицискиот криминал како професионален криминал извршен при 
спроведувањето на секојдневните полициски активности за време на работната 
должност се извршува под маската на авторитетот на полицискиот службеник. Тие се 
најчесто коруптивни однесувања кои се толерираат и прифаќаат.  

Рос (Ross, 2001) во објаснувањето на полицискиот криминал смета дека тој е 
политички криминал бидејќи полицијата е агенција на владата. Stinson Matthew Philip. 
(2009). Police crime: A News-making criminology study of sworn law enforcement officers 



118 
 

Во рамките на истражувањето не навлегуваме во различните 
теоретски пристапи при објаснувањето на поимот полициски криминал 
бидејќи не е предмет на анализа, туку посебно се анализирани 
медиумските текстови за казнивите дела извршени од страна на 
полициски службеници, како дел од другите прилози што се поврзани 
со полицијата и со полициското работење.  

Што се однесува до спроведени истражувања поврзани со 
полицискиот криминал, во стручната литература можат да се сретнат 
помал број студии, а причините за таквата состојба најчесто се 
објаснуваат со помош на теоријата на субкултура бидејќи во посебните 
полициски организации, како посебни субкултури, постои неформален 
код на тајност и солидарност, кој ги штити полициските службеници од 
гонење и казнување. Меѓутоа, и покрај таквото објаснување, сепак, во 
литературата преовладува ставот дека за објаснувањето на причините 
за овој вид криминал не постои конкретна криминолошка теорија. 

Во американската литература често се сретнува ставот дека во 
САД нема статистика достапна за природата на криминалот извршен од 
полициските службеници. Поради тоа, јавноста и креаторите на 
политиката (policymakers) се исклучени од можноста да судат за 
степенот и за сериозноста на полицискиот криминал, поради што не 
може со точни показатели да се споредува криминалот извршен од 
страна на полициските службеници и оној што е извршен од другите 
групи сторители.  

Генерално, се издвојуваат седум карактеристики кои 
полицискиот криминал го прават невидлив и скриен: 1. Недостиг од 
знаење за полицискиот криминал, 2. Недостиг од статистика за 
полицискиот криминал, 3. Непостоење теорија која би го објаснила 
полицискиот криминал, 4. Недостаток на истражувања за полицискиот 
криминал, 5. Непостоење на соодветна контрола, 6. Недостаток на 
политичка агенда за полицискиот криминал и 7. Отсуство на морална 
паника за полицискиот криминал.88 
 Во однос на облиците на криминалните однесувања, Рос (Ross, 
2001), кој се занимава со тоа прашање, направил пет биполарни 
дистинкции: 

1. Дела извршени со елементи на насилство и дела без насилство; 

                                                                                                                                                      
arrested, 2005-2007, A Dissertation submitted to the School of Graduated studies and 
research, Department of Criminology, Indiana University of Pennsylvania, стр.13-15. 
88 Исто. 
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2. Дела што се економско мотивирани и дела што немаат 
економски интерес; 

3. Дела сторени од полициски службеник на должност за свои 
лични интереси и дела против граѓаните извршени од 
полициската организација. На пример, прекршувања на 
граѓанските човекови права и слободи од страна на полицијата, 
претрес без налог, погрешно апсење, нелегално собирање 
докази, прекршување на процесните гаранции: тоа се дела што 
значат злоупотреба на моќта во вршење на функцијата; 

4. Интерни (внатрешни) дела: дела сторени од полициски 
службеник против полициската организација и дела извршени 
од страна на полициската организација против полициски 
службеник. На пример, злоупотреба на имотот во сопственост на 
полицијата, злоупотреба на полициско возило, кражби, измами 
и слично;  

5. Дела сторени во својство на сворн-службеници и оние сторени 
како приватни граѓани.89 
Наспроти посебните теоретски гледишта за облиците на 

полицискиот криминал, интересен за истражување е процесот на нивна 
селекција, не само од страна на медиумите, туку и од страна на самата 
полициска организација, бидејќи приоритет на полицијата е 
намалувањето и контрола на штетата од прикажувањето на 
полициската девијантност.  

Имено, секоја организација кај која е јавно откриен одреден 
криминал или друга институционална слабост се ангажира да го 
обликува и да го развие јавниот диксурс со минимална штета за имиџот 
на организацијата. Тоа најчесто се постигнува со прикажување чувство 
на ред и на контрола и со нагласување дека се преземени сите 
неопходни мерки за решавање на проблемот.  

Според Чен (Chan, 1995), во рамките на полициската 
организација постојат „внатрешни“ известувачи, кои имаат надлежност 
да комуницираат со јавноста и да изнесуваат приказни кои би ја 
зголемиле популарната слика за полицијата. Но, постојат и 
„надворешни“ известувачи, кои подготвуваат соопштенија за 
полициските истраги и презентираат приказни за полициската 
девијантност. Кога последното станува главна тема во медиумите, 
полициските организации бараат соодветни решенија за да ја 
контролираат штетата, бидејќи јавните скандали можат сериозно да ѝ 

                                                           
89 Исто, стр. 19 – 20. 
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наштетат на полицијата, да ја истакнат нејзината организациска слабост 
и да откријат одредени системски злоупотреби. Тогаш, полициската 
организација се ресторира и го зајакнува системот на митови за неа: 
ја минимизира темата, ја турка одговорноста на пониско организациско 
ниво, тврди дека одредени казниви активности се направени од 
неколку индивидуи и бара жртвени јагниња.90 

Без разлика на медиумските интерпретации, полицијата сака да 
демонстрира способност да ја контролира штетата и да се контролира 
себеси за да не се наруши нејзиниот имиџ во јавноста, бидејќи јавните 
скандали може да предизвикаат понатамошни фракции и поделби во 
рамките на организацијата.  

За медиумското покривање на полициската девијантност, во 
литературата се сретнуваат малку студии.   

Едно истражување спроведено во Сиднеј, Австралија, се обидува 
да одговори на неколку прашања: на кој начин медиумите се 
ангажираат во процесот на реформата на кривичната правда, како 
полициските организации посредуваат со јавниот дискурс за да ја 
контролираат штетата врз имиџот на полицијата и кои се последиците 
од посредувањето? Притоа е направена анализа на контроверзниот 
телевизиски документарец „Земи го тоа слатко“ (Сop it sweet)“91 во 
режија и сценарио на Џени Броки (Jenny Brockie,  1991), кој се 
прикажува во одредена област Редферн во Сиднеј, која се 
карактеризира со висока концентрација на домородното население во 
Австралија.92 

Во друго истражување спроведено во Хонг Конг анализирани се 
медиумските прилози поврзани со два случаи на корупциско работење 
на полицијата во шест локални дневни весници во Хонг Конг во 1980 
(Oriental Daily News, Hong Kong Standard, Overseas Chinese Daily News, 
Sing Tao Jih Pao, Ming Pao и Sing Po). Притоа, се тргнува од 
претпоставката дека колку презентацијата на полицијата во мас-
медиумите е понегативна, толку нејзиниот имиџ и легитимноста ќе 
бидат негативни. 

                                                           
90Chan, J. (1995). Damage control: Media representation and responses to police deviance, 
Law Text Culture, 2, 1995, 36 – 60. Available at:http://ro.uow.edu.au/ltc/vol2/iss1/2, стр. 
33.  
91 Документарниот филм ја прикажува полициската култура и полициското 
однесување во Редферн, Сиднеј, која се карактеризира со насилство и со судири меѓу 
полицијата и Абориџините. https://www.abccommercial.com/librarysales/program/cop-
it-sweet. 
92 Исто, стр. 36. 
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Сепак, резултатите од истражувањето покажале дека не постои 
тенденција за развој на негативен имиџ на полицијата, односно 
полицискиот легитимитет не може да биде нарушен со медиумските 
ефекти. Исто така, тешко е да се потврди дека мас-медиумите имаат 
значаен придонес за полициската легитимност.93 

Во трето истражување спроведено во Норвешка од Полак и 
Алерн (Pollack, E. & Allern, S., 2014) предмет на анализата на содржината 
е медиумското покривање на случаите и на истрагите на полициски 
службеници во рамките на Норвешкото биро за истраги на полициските 
работи (во понатамошниот текст: Норвешкото биро) прикажани во 
повеќе видови медиуми: 

прво, во четири дневни весници со широка покриеност во 
Норвешка (Aftenposten, VG, Dagbladet, Adresseavisen);  

второ, на две ноќни телевизиски програми (анализата е 
направена врз секоја трета вест поврзана со работата на Норвешкото 
биро) и  

трето, на три телевизиски дебати, кои адресираат случаи кои се 
предмет на истрага на Норвешкото биро.94 

Притоа, анализирани се неколку истражувачки прашања: 1. 
Колку екстензивно и колку систематски се прикажува работата на 
Норвешкото биро во печатените и во електронските мас-медиуми? 2. 
Кои се доминантни извори на сознанија за медиумските прилози? 3. 
Што се прикажува во медиумите? 4. Дали одлуката на Норвешкото биро 
да не го процесуира случајот има пресудно влијае врз интересот за 
таквата одлука да биде обелоденета и да биде изложена на јавно 
внимание?. Истражувањето го опфаќа периодот од јануари 2005 до 
септември 2008.   

Во делот на печатените дневни весници, кодирани се 58 % од 
1.503 прилози (тоа се 707 медиумски прилози) во кои се спомнува 
Норвешкото биро. Во однос на телевизиските прилози кодирани се 
вкупно 123 прилози. Генерално, резултатите од истражувањето 
покажуваат дека не постои постојано и систематско покривање на 
неговата работа. На прашањето: кои се изворите на сознанија?, 

                                                           
93 Fung, Kim-kum. (1994). Mass media and police: a study on the image of gatekeeper 
contributing to police legitimacy, School of Professional and continuing education, 
University of Hong Kong, стр. 107. 
94 Pollack, E. & Allern, S. (2014). Criticism of the Police in the News Discourses and Frames in 
the News Media’s Coverage of the Norwegian Bureau for the Investigation of Police Affairs, 
Nordicom Review 35 (2014) 1, стр. 33 – 50, стр. 37. 
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податоците говорат дека полицијата и другите органи на прогон 
опфаќаат околу 24 % од сите извори, Норвешкото биро како извор на 
информации се јавува во 17 %, физичките лица како експерти (т.н. grass-
roots) во 23 %, правниците во 15 %, граѓанските организации во 3 % и 
политичарите во 2 %. Оттука следува дека официјалните извори на 
сознанија (полициските и правосудните органи) опфаќаат најголем 
процент (41 %) од сите извори на сознанија. 

Во однос на прашањето дали прилогот содржи критика на 
полициската власт,  понудени се четири одговори: 1. содржи главна, 2. 
содржи секундарна, 3. содржи лимитирана критика и 4. не содржи 
критика. Добиените податоци покажуваат дека 45 % од прилозите 
содржат критика која е во фокусот на вниманието, 33 % не содржат 
критика, додека во 23 % од прилозите критиката е ограничена. 
Интересен  е податокот кој утврдува дека за оние прилози што не 
содржат критика за полицијата, основен извор на информации е самата 
полиција (односно другите органи на прогон), кои ги бранат 
полициските службеници, премолчуваат одредени податоци или 
нивните изјави се потпираат на фактографски податоци без 
дополнителни оцени и коментари.95 

Анализата за покривањето на полициската девијантност 
покажува дека процентот на прилози кои се однесуваат на 
индивидуални прекршувања на правните норми е помал во споредба 
со прилозите за начинот на извршување на полициските овластувања, 
при што се акцентираат обвинувања и критики поврзани со нивното 
однесување. Исто така, полициските службеници што добиваат 
медиумско внимание се често во конфликт со казненоправниот систем 
или со полицијата, со што се засилува нивната девијантност.96 

Третиот аспект од истражувањето се занимава со прашањето кои 
одлуки на Норвешкото биро се покриени: дали оние што решаваат 
случајот да не се процесуира понатаму или оние со кои полицискиот 
службеник (или полицијата) е казнет или обвинет. Во тој контекст е 
направена тројна поделба на делата: 1. дела против полицијата за кои 
се отфрлени обвинувањата; 2. дела за кои, и покрај отфрлените 
обвиненија, се присутни одредени недостатоци и слабости на 
полицијата и 3. дела против кои е покренато формално обвинение или 
е изречена одредена кривична санкција.  

                                                           
95 Исто, стр. 40. 
96 Исто, стр. 41. 
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Анализата на добиените резултати покажува дека во медиумите, 
најчесто, се покриваат делата од третата категорија. Иако делата од 
првата и од втората категорија добиваат помало медиумско внимание, 
сепак, латентно останува пораката за сомнежот и обвинувањата за 
полициската девијантност. Според полицијата, на пример, таквите 
прилози уште повеќе ја поткопуваат довербата и го нарушуваат имиџот, 
бидејќи сомнежот за полициската злоупотреба често се поврзува со 
генерални форми на дискриминација врз основа на расата, етничкото 
потекло и слично, кое наоѓа осуда кај јавноста, а особено кај 
застапниците на човековите слободи и права.97 
 
Влијанието на медиумското покривање на полицијата врз јавното 
мислење 
 

Во овој дел главен фокус на интерес е јавното мислење 
формирано како резултат на сознанијата за полицијата  од медиумите. 
Станува збор за примена на комбинирани методи и техники на 
истражување, односно како прочитаните содржини за полицијата во 
медиумите влијаат врз перцепциите на читателите за полицијата. Такви 
истражувања се направени во Америка и во Хонг Конг.  

Во истражувањето во Хонг Конг (2012) два аспекти се значајни за 
анализа: прво, за јавната перцепција и второ, за начинот на 
презентирање на настаните поврзани со полициското работење во 
дневни весници во Хонг Конг. Хипотезите се дека „читателите на 
посензационалистички медиуми имаат повисоко ниво на страв од 
криминал, понегативни ставови за полициската ефикасност и поголема 
свест за криминалот“. Другите хипотези се дека колку повеќе читатели 
се изложени на криминални вести, толку повеќе имаат страв од 
криминалот и негативен став за полициската ефикасност. 

Истражувањето опфаќа испитување на ставовите на граѓаните и 
анализа на содржина на медиумските прилози поврзани со сексуалниот 
и со насилничкиот криминал објавени во октомври 2011 година и во 
јануари 2012 година. Анализата сака да даде одговор на прашањето 
дали весниците се разликуват според просторот што го отстапуваат за 
прикажување на криминалот, особено на сексуалниот и на 
насилничкиот криминал. За таа цел, врз основа на критериумите 
политичка ориентација и фамилијарност, селектирани се три дневни 
весници: Ориентал дејли (Oriental Daily), кој е оценет како двосмислен), 
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Синг тао (Sing Tao), кој се смета за провладин и Дејли епл (Daily Apple), 
кој се смета за проопозиционен).98 

Второто истражување е спроведено во Њујорк од страна на 
Институтот за правда Вера во период од девет месеци, од декември 
2001 до октомври 2002 година.  

Користени се три истражувања во Њујорк: 

 Едното е испитување на јавното мислење (околу 2.000 
испитаници) за нивното мислење и искуство со полицијата и 
за консумирањето на медиумските прилози. 

 Второто е, исто така, испитување на мислењето на т.н. 
лидери во заедницата и на граѓаните што имале контакт со 
полицијата (што пријавиле кривично дело) со цел, како 
консументи на полициски услуги во микросредината, да се 
измери нивото на задоволство од полицијата.  

 Третото испитување се однесува на медиумското покривање 
на полицијата во шест медиуми: во еден неделен – Вилиџ 
војс (Village Voice), во три дневни - Њујорк тајмс, Њујорк пост, 
УСА тудеј (The New York Times, New York Post, USA Today) и на 
два телевизиски извори – локалната кабелска телевизија 
Њујорк 1 (New York 1) и националната телевизија ВАБЦ 
(WABC) во февруари и во март 2002 година.  

 
Главното прашање е дали медиумските прилози за полицијата го 

детерминираат јавното мислење без разлика дали имале контакт со 
полицијата. Селекцијата на единиците на анализа е направена со 
препознавање на зборовите „полиција“, „полициско работење“, 
„полицаец“, „полицајци“, „полициски оддел – Њујорк,“ „полициски 
офицер“ во електронските медиумски текстови. По селекцијата на 
збирот на теми за анализа, направена е рамка на кодирање составена 
од девет категории: 1. полициски бизнис, 2. полициска работа, 3. 
одговорност и професионализам на полицијата, 4. смртна последица 
или повреда на граѓанин или на животно поради полициска активност, 
5. смртна последица или повреда на граѓанин или на животно од 
полициски службеник надвор од должност, 6. несоодветно полициско 
однесување/примена на сила, 7. примена на друго несоодветно 
однесување, оправдување за несоодветното полициско однесување, 8. 

                                                           
98 Chan K. Angela, Chan, M. Vanessa (2012) Public perception of crime and attitude towards 
Police: examining the effect of media News, Discovery SS Student E-Journal, Vo. 1, стр. 215 
– 237. 
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позитивно покривање на односите меѓу полицијата и заедницата, 
негативно покривање на односите меѓу полицијата и заедницата и 9. 
позитивно и негативно покривање на борбата против криминалот.99 
Анализата опфаќа 855 медиумски прилози за период од девет месеци.  

Врз основа на добиените резултати, основниот заклучок е дека 
медиумското покривање не влијае на јавното мислење за полицијата 
бидејќи јавното мислење е релативно стабилно преку целиот период. 
Меѓутоа, при испитувањето на јавните мислења за полицијата од 
особено значење е дали во истражуваниот период имало поголем 
скандал поврзан со полициското работење бидејќи тој, во значителна 
мера, може да ја промени перцепцијата за полицијата. Во конкретното 
истражување, во истражувачкиот период не се препознаени поголеми 
осцилации во прикажувањето на работата на полицијата и, поради тоа, 
анализираните прилози не предизвикуваат позначаен ефект врз јавното 
мислење за неа.100   
 
ЕДИНИЦА НА АНАЛИЗА  
 

Во рамките на спроведеното истражување е направена 
квалитативна анализа на сите медиумски прилози што се однесуваат на 
полицијата и на полициското работење во дневните печатени медиуми 
Вест и Дневник.101  

Во период од три месеци во двата весници се објавени вкупно 44 
прилози, од кои 17 прилози се објавени во Вест и 27 прилози во 
Дневник. Наведените бројки укажуваат дека Дневник остава поголем 
медиумски простор за полицијата и за полициското работење.  
 Имајќи ги предвид претходно презентираните истражувања, и 
покрај краткиот истражувачки период од три месеци, кој не овозможува 
да се извлекуваат релевантни заклучоци за медиумските ефекти врз 
читателите, сепак, поставивме неколку истражувачки прашања на кои 
добивме релевантни одговори.  

                                                           
99 Miller J., Davis C. Robert, Henderson J. Nicole, Markovic, J. Ortiz W. Cristopher (2004). 
Public Opinion of the Polices: the influence of Friends, Family and News Media, Vera 
Institute of Justice, Report published by the U.S. Department of Justice, стр. 23-24. 
100 Исто, стр.23-24. 
101 Прилозите во Коха се иззмени од анализата поради ограничените финансиски 
ресурси за превод на медиумските прилози. Сепак, тоа не ја намалува вредноста и 
значењето на резултатите и на заклучоците добиени од истражуваните весници. 
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 Дали, потпирајќи се на моделот на доверба, презентирањето на 
прилозите за полицијата придонесува да се подобри јавната доверба во 
полицијата? 
 Кои се изворите на сознанија за податоците поврзани со 
полицијата и со полициското работење? 
 Кои се одредени облици на полициски криминал извршени од 
страна на полициските службеници и како се прикажуваат? 
 Како е прикажана виктимизираноста на полицијата? 
 Како медиумот го разбира и го пренесува полициското 
работење? 
 Кои се разликите и сличностите во прикажувањето на полицијата 
меѓу двата печатени весници од кои едниот се смета за провладин 
медиум, додека другиот за неутрален. 
 При анализата е применето затворено кодирање на содржината, 
кое претпоставува поставување однапред дефинирани главни 
категории и формирање дополнителни субкатегории врз основа на 
содржината на текстот. Конкретно, бидејќи како појдовен теоретски 
пристап при објаснувањето на медиумското прикажување на 
полицијата го зедовме моделот на доверба, како и аспектите на 
полициски криминал и полицијата како жртва, темите, односно 
единиците на анализа ги поделивме во следниве пет категории:  

1. Ефикасност на полицијата: состојби со криминалот, полициски 
акции; 

2. Соработка со граѓаните и учество на заедницата: превентивни 
активности; 

3. Фер однос кон граѓаните: процедурална праведност; 
4. Полициски криминал: за време на должност, коруптивно 

однесување, прекршување на работниот ред и дисциплина, 
злоупотреба на службената положба и овластување; 

5. Полицијата како жртва. 
 
 Примерокот е составен од следниов збир на теми и збир на 
избрани поими групирани според дефинираните категории и 
субкатегории. 
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Збир на теми (наслови на прилозите): 
 
Соработка и учество на граѓаните 
1. Благодарници на граѓаните што и помогнале на полицијата (2 

јануари 2015, Дневник))102 
2. Помош полиција, соседот ги злоупотребува децата (9 февруари 

2015, Дневник) 
3. Онлајн ќе се пријавуваат кривични дела на сајтот на МВР (9 

февруари 2015, Вест ) 
4. Кампања против употреба на петарди (15 декември 2014, 

Дневник) 
 
Полициска ефикасност 
1. Алфите за 12 месеци уапсиле 3696 осомничени криминалци (5 

јануари 2015, Дневник) 
2. Лани приведени 3696 лица (5 јануари 2015, Вест) 
3. Се затворија четири досиеа за грозоморни убиства извршени пред 

деценија (6 јануари 2015, Дневник) 
4. Профилите на Киколо и Монтана се капка во морето педофили на 

фејсбук (13 јануари 2015, Дневник) 
5. ЕВРОПОЛ: Франфуркт Мафијата во нокаут (24 декември 2014, 

Дневник) 
6. Франфуркт Мафијата била организирана како терористичка 

ќелија-дилерите не знаеле за кого работат (27 декември 2014, 
Дневник) 

7. По еден дилер на дрога се фаќа во полициската мрежа секој ден (8 
јануари 2015, Дневник) 

8. Министерство за внатрешни работи, Мирна новогодишна ноќ (2 
јануари, 2015, Дневник) 

9. Се повеќе убиства и семејно насилство, се помалку разбојништва 
(17 ноември 2014, Дневник) 

10. Од осум продадени луѓе, шест се малолетни (6,7,8 декември 2014, 
Вест) 

11. Минатиот месец алфите привеле 264 лица (9 февруари 2015, 
Вест) 

12. И гумени куршуми против насилни демонстранти (24 декември 
2014, Вест) 

                                                           
102 Насловите на прилозите и дел од медиумските текстови се автентично пренесени 
во Извештајот. 
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13. МВР е во постојан контакт со безбедносните структури во 
регионот и во ЕУ, Јанкуловска: Терористичките напади се тешко 
предвидливи (15 јануари, 2015, Вест)  
 
Полициски криминал 

1. За 9 месеци 9 полицајци прекумерно примениле сила (30 декември 
2014, Дневник) 

2. Полицајци казнети за неисчистено и неподмачкано оружје (2 
февруари 2015, Дневник) 

3. Полицајци казнети за седење во кафеана и за спиење во службено 
возило (февруари, 2015, Дневник) 

4. По крвавите семејни насилства и убиства со службено оружје 
Насилните полицајци и војници ќе бидат разоружани (30 јануари 
2015, Вест) 

5. Инспекторите Крстев и Трајков не му го одзеле пиштолот на 
трикратниот убиец (15 ноември, 2014, Дневник)  

6. Пријави за двајца инспектори оти не му го одзеле оружјето на 
убиецот (15 ноември, 2014, Вест) 

7. Побарал 600 евра за да премолчи криминал (28 ноември, 2014, 
Вест) 

8. Полициски инспектор фатен како прима поткуп (28 ноември 2014, 
Дневник) 

9. Полицаец зел 50 евра мито за да се почести кафе (17 декември 
2014, Дневник) 

10. Зел поткуп од 50 евра од лица со документи за легален влез (17 
декември 2014, Вест) 

11. Полицаец дење бркал криминалци, ноќе пренесувал илегалци (29 
јануари 2015, Дневник) 

12.  Инспектор бегал од полицајци низ дворот на МВР, но се сопнал и 
паднал (29 јануари 2015, Вест) 

13. Полицаец доби кривична оти пукајќи со пиштол превртел возило 
(31 декември, 2014, Дневник) 

14. Лажеле за прекувремена работа, па го тужеле МВР за 
неисплатени плати (31 декември, 2014, Дневник) 

15. Притворен полицаец оти украл торби со златен накит (22 
декември 2014, Вест) 
 
Полицијата како жртва 

1. Поставена бомба на возило на полицаец (10 февруари, 2015, Вест) 
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2. Граничен полицаец пронашол бомба во својот автомобил (10 
февруари, 2015, Дневник) 

3. Тепал полицаец оти му барал лична карта (15 јануари 2015, 
Дневник) 

4. Со камион сакал да прегази полицајци (20 ноември 2014, Дневник) 
5. Двајца кратовци им се заканувале на сообраќајци (2 февруари, 

2015, Дневник) 
6. Битолчани демолирале кафуле и нападнале полицајци (12 јануари 

2015, Дневник) 
7. Ало полиција, ќе ја кренам полициската станица во воздух (6 

февруари 2015, Дневник) 
8. Пијан тепал полицаец во станица (7 февруари 2015, Дневник) 
9. Каменувано возило на МВР (22 ноември 2014, Вест) 
10. Кавадарчанец нападнал полицаец со нож (27 јануари 2015, Вест) 
11. Натепале полицаец и му ја скинале униформата оти сакал да ги 

казни (26 ноевмри 2014, Вест) 
12. Кафеанско насилство во велешка Чашка Пијан гостин гризел и 

тепал полицајци (9 декември 2014, Вест) 
 

1. Збир на избрани поими 
 

Соработка и учество на граѓаните 
 
Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска 

вчера при посетата на Центарот за информации и команди при СВР 
Скопје им врачи благодарница на шестмина граѓани што во текот на 
минатата година се јавиле на телефонскиот број 192 и спречиле да 
биде извршено кривично дело. – сите овие примери потврдуваат дека 
кога имаме соработка со граѓаните и меѓусебна доверба, ние сме 
поефикасни и побрзо може да одговориме на нивните барања и 
потреби – изјави Јанкулоска. ... полицајците стасале навреме, по што 
момчето било однесено во болница, а напаѓачите биле уапсени. 
Веднаш по пријавата, полицајци отишле на местото... Соработката 
меѓу полицијата и граѓаните е важна и таа овозможува побрзо и 
посоодветно полицијата да одговори на нивните барања и потреби. 
Апелирам граѓаните и во иднина да продолжат да пријавуваат 
случаи за кои сметаат дека би можело да бидат кривични дела – рече 
министерката Јанкулоска (2 јануари 2015, Дневник, стр. 16).  

Во организација на полициската станица од Кисела Вода, во 
соработка со општината, Црвениот крст и сите основни училишта, 
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на учениците практично ќе им се укажува на опасноста од 
употребата на петардите и другите пиротехнички средства. Во 
пресрет на новогодишните празници кога е зачестена нивната 
употреба, тие ќе бидат информирани како да се заштитат и за 
законските прописи во контекст на безбедноста на граѓаните (13 
декември 2014, Дневник, стр.19). 

Подобрување на системот на идентификација и постапување 
со потенцијални жртви на трговија со луѓе помеѓу илегалните 
мигранти и изготвување индикатори за идентификување на жртви 
на трговија со луѓе и деца по видови експлоатација. Воспоставена е и 
централизирана интерна база на податоци за лица жртви и 
сторители на трговија со луѓе заради зајакнување на системот за 
одговор на институциите во случаите на трговија со луѓе и 
изготвување програма за помош и поддршка при реинтеграција на 
жртви на трговија со луѓе и деца - појаснуваат од Министерството 
(6,7,8 декември 2014, Дневник) 

Полицијата апелира граѓаните крајно сериозно да се 
однесуваат кога пријавуваат кривично дело преку интернет бидејќи 
во спротивно може да бидат казнети ако станува збор за шега. Ќе 
може да се пријавуваат на интернет и тоа анонимно на интернет 
страницата на министерството. Полицијата од вчера го воведе 
ситемот наречен „ред батон“ или „црвено копче“. Со ова МВР им 
овозможува на граѓаните преку интернет страницата електронски 
да пријават одредено дело, сознание или информација што се 
однесува на областите на злоупотреба на деца, трговија со луѓе и 
криминал од омраза, односно повикување на насилство. Бидејќи 
станува збор за исклучително сериозни сомненија, секоја намерна 
злоупотреба на апликацијата ќе биде дополнително истражена и 
соодветно санкционирана (9 февруари, 2015, Дневник, стр. 10). 

„Киколо Гино“, „Тони Монтана“ и „Скршено срце“ се лажните 
профили на “фејсбук“ зад кои македонската полиција тврди дека се 
кријат педофили, но тие се само капка во морето кои ги користат 
сексуалните престапници во ловот на деца на оваа глобална мрежа. 
Од МВР велат дека на интернет адресата граѓаните може да 
пријават педофилија, односно случаи во кои нивните деца добиваат 
сомнителни пораки, слики или страници во комуникацијата на 
интернет. Освен на интернет граѓаните можат да пријават и во 
полициските станици, треба да се пријави кога непознати бараат 
лични податоци, слики како и несоодветна содржина испратена од 
непознати ... (13 јануари 2015, Дневник, стр. 16). 



131 
 

Ефикасност на полицијата 
Анализи на МВР 

Децата и жените, објасни вчера министерката за внатрешни 
работи Гордана Јанкуловска на Националната конференција за борба 
против трговијата со луѓе се најзагрозената група при вршењето на 
овој криминал. За 11 месеци, рече таа, МВР за трговија со луѓе 
кривично гонела четири лица, меѓу кои имало и жени. Како резултат 
на тие заложби, во годишните извештаи на Стејт департментот 
на САД, Република Македонија четврти пат е рангирана во ТИЕР -1 
групата земји кои ги исполнуваат потребните услови за успешна 
борба против трговијата со луѓе“ - потсети таа. Од осум продадени 
луѓе, шест се малолетни (6,7,8 декември 2014, Дневник). 

МВР во првите девет месеци годинава регистрирало повеќе 
убиства и речиси ист број случаи на семејно насилство колку во цела 
2013 година. Иако по квантитет делата против имотот се 
најголемиот дел од класичниот криминал, сепак кривичните дела со 
елементи на насилство претставуваат еден од главните 
индикатори за целокупната безбедносна состојба во државата, пред 
се, поради тежината на овие деликти. Токму поради овој факт, 
сузбивањето на овој криминал е еден од главните приоритети на 
полицијата – вели Иво Котевски. На територијата на Скопје во 
годината што измина криминалитетот е намален за 24 проценти. – 
во 2014 година се регистрирани помалку тешки кривични дела на 
територијата на Скопје, односно 6.521 тешко кривично дело 
наспроти 9.696 во 2013 година. Истиот позитивен тренд со 
намалување на бројката се однесува и на разбојништвата и на 
неколку други карактеристични кривични дела. Само во делот на 
употребата на дрога има благо зголемување, меѓутоа, тоа е тренд, 
кој, за жал, е присутен во сите држави – изјави министерката 
Јанкуловска (2 јануари, 2015, Дневник, стр.2). 
 

 Полициски акции за сузбивање на криминалот 
Според помошник-министерот Котевски, еден од 

приоритетите на МВР е превенција на насилно однесување кај 
младите. Подолг период министерството партиципира во низа 
проекти кои имаат цел редуцирање на насилството и на 
девијантнтото однесување кај младите, како и активности со кои 
беше зголемено присуство на полицијата на местата каде што 
најчесто беа регистрирани инцидентите помеѓу учениците - вели 
Котевски (17 ноември, 2014, Дневник, стр. 7). 
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Полицијата лани апсела по еден уличен дилер на дрога на секои 42 
часа и запленувала по повеќе од три килограми разни дроги од секого 
од уапсените, покажува полициската статистика, која се однесува 
на оперативната акција „Мрежа“. Од МВР предупредуваат дека сите 
овие дроги им се достапни на зависниците бидејќи има европски 
држави каде што нивната продажба преку интернет не е 
забранета, па постои можност истите да бидат внесени нелегално 
во земјата заедно со другите синтетички дроги. Од 
министерството велат дека од година на година расте бројот на 
запленети синтетички дроги (21 јануари 2015, Дневник, стр. 16). 

Фокусот на истрагата била насочена кон неколку групи од 
Македонија познати како Франфуркт-мафија... Македонската 
полиција од 2010 година до 2013 година учествувала во три 
меѓународни акции на Здружени истражни тимови (ГИТ) против 
трговците до дрога, со колеги од Германија и од Австрија. Притоа 
биле разбиени осум  организирани криминални групи во кои членувале 
Македонци, а биле уапсени 188 лица. Според помошникот на 
министерот за односи со јавноста при МВР, Иво Котевски, 
Министерството изминативе неколку години се профилира како 
сериозен партнер на странските полиции и служби за борба против 
криминалот, па македонската полиција редовно учествува во акции 
на здружени истражни тимови (ГИТ) против трговците со дрога (24 
декември, 2014, Дневник, стр. 17). 

Со почнувањето на оваа акција, отворивме широк фронт 
против дрогата која се растура на улиците во целата држава и 
очекуваме широка поддршка од граѓаните. Се профилираат и апсат 
поединци и групи кои на ситно препродаваат разни видови дрога 
доведувајќи ги во опасност животите на илјадници млади луѓе во 
Скопје и во останатите градови – велат од МВР. Идентификацијата 
и елиминацијата на уличните дилери е дел од Националната 
стратегија за борба против дрога, која опфаќа и работа со 
зависниците и со нивните родители и професори за да се намали 
побарувачката на дрога. Извори во МВР за Дневник неофицијално 
велат дека акција од типот на „Мрежа“ требало многу порано да се 
спроведе не само поради елиминација на дилерите и намалување на 
дрогата од улиците, туку и за реално утврдување на состојбата на 
пазарот со наркотици во земјата. (8 јануари 2015, Дневник, стр. 17). 

Според поранешниот директор на Бирото за јавна 
безбедност, Љупчо Тодоровски, а сега професор по предметот 
криминалистичка методика на Факултетот за безбедност, 
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операцијата „мрежа“ е неопходна. Тој смета дека во борбата против 
дрогата мора да се применува пресин – метода, односно да биде 
тешко понудено и тешко набавено. Секој зависник и корисник на 
дроги во одредена ситуација е дилер. Тој за себе зема дел од дрогата 
што ја набавил, а остатокот го продава. Но не се. Дел им ја дава без 
пари за почетници. Тоа е методот на проширување на епидемијата. 
Помладите потоа го земаат тоа и им го даваат на уште помлади. 
Дрогата така се шири и доаѓа до децата – вели Тодоровски во 
својата книга „Наркокриминал и наркомафија“, која е резултат на 30-
годишното искуство и оперативна полициска практика (8 јануари 
2015, Дневник, стр. 17). 

Главен збор има редовната комуникација и координација на 
МВР со сите безбедносни структури во регионот и во Европската 
унија. Исто така се работи на продлабочување на заедничката 
соработка и на оперативно секојдневно ниво, како одговор на 
терористичките закани кои се тешко предвидливи... сериозен 
предизвик....тешко да се предвиди и сериозно да се работи на тој 
план за да се детектира. ... Последниот трагичен настан во Париз е 
само потврда дека и најмоќните држави не се имуни на тероризмот. 
Ние мора да продолжиме да соработуваме и комуницираме, како на 
ниво на регионот, така и пошироко. Терористичките напади се 
тешко предвидливи (15 јануари, 2015, Вест, стр.7). 

Полицијата во иднина ќе може да пука со гумени куршуми ако 
треба да растура протести со кои во поголем обем е нарушен 
јавниот ред и мир. Целта на употребата на гумените куршуми ќе 
биде привремено да се онеспособат лица од толпа, кои активно го 
нарушуваат јавниот ред и мир... за растурање на насилна толпа, која 
нема да се разотиде по наредба на полициски службеник поради 
воспоставување јавен ред и мир... за моментално справување, 
привремено онеспособување и доведување до послушност на 
агресивни лица, ќе можат да употребат и електричен 
парализатор... флеш, шок и чадни бомби ќе се употребат за 
извлекување на лица во затворен простор, одвлекување на внимание 
или за решавање на заложнички ситуации.  

.. потреба од содржинско допрецизирање на одредбата од 
членот 91 од Законот за полиција... дел од нив се користат години 
наназад, стои во образложението на измените на Законот. Според 
МВР, неопходно и значајно е нивното нормирање во рамките на 
Законот за да се регулира овој сегмент од полициското работење (24 
декември 2014, Вест, стр. 2-3). 
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Може да се каже дека е импресивен бројот на приведени лица 
со оглед на фактот дека статистиката покажува дека „алфите“ 
(единица за прв одговор и интервенција) секојдневно апселе по 
десетмина или вкупно привеле 3.696 лица (5 јануари 2015, Дневник).  

Како почна годината со апсења на серија барани криминалци, 
така и заврши. Подобар подарок кумановската полиција не можеше 
да добие кога последниот ден од 2014 година го уапси Авди Зејнели... 
Кумановската полиција во 2014 може да се пофали и со условот на 
уште еден убиец кој повеќе од 10 години бил во бегство. Полицијата 
лани ... имаше акција и за апсење на тетовецот Јетон Реџепи 
наречен Лапи (34), осуден за убиство на ..., кој две години е во бегство 
од затвор. Сепак, иако за неговото приведување беа ангажирани и 
полициските „тигри“, тој успеа да побегне (6 јануари 2015, Дневник, 
стр. 17). 
 

Полициски криминал 
Полицијата оваа година помалку применувала сила отколку 

лани, но поголем е бројот на полицајците што неоправдано 
примениле сила врз граѓани, утврдил Секторот за внатрешна 
контрола. Девет полицајци се осомничени дека прекумерно или 
неоправдано примениле сила во првите девет месеци годинава. 
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во 
тој период утврдил дека во четири случаи полицајци неоправдано 
употребиле физичка сила. Тројца полицајци биле кривично пријавени 
за малтретирање во вршење на службата, а други двајца за мачење 
и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување. 
Во третиот случај, еден полицаец е осомничен за малтретирање при 
вршење на службата, а во четвртиот случај против полицаец што 
со рака удрил граѓанин по лице била покрената дисциплинска 
постапка. Во истиот период, внатрешната контрола во два случаја 
оцени дека двајца полициски службеници неосновано и неоправдано 
употребиле огнено оружје како средство за присила, спротивно на 
Законот за полиција, за што двајца полициски службеници се 
кривично пријавени за кривично дело предизвикување општа 
опасност... Во истиот период лани, внатрешната контрола 
утврдила дека прекумерна сила била употребена само во еден случај 
и поднела пријава против еден полицаец (30 декември 2014, Дневник, 
стр. 4). 

Привремено одземање службено оружје на припадниците на 
МВР доколку извршил кривично дело или прекршок со елементи на 
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насилство... освен привремено одземање на оружјето, полицискиот 
службеник кој извршил кривично дело или насилен прекршок, се 
упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед, 
односно на советување со психолог. (24 декември 2014, Вест, стр.2-3). 
  Бидејќи за четири месеци, со службени пиштоли беа извршени 
две убиства (во Кавадарци и во Злетово) со пет жртви, во тешки 
семејни насилства, на владина седница усвоени се законски измени со 
кои ќе се врши построга контрола на лицата што имаат службено 
оружје. ... веднаш ќе му биде одземен службениот пиштол и ќе биде 
експресно преместен на друго работно место, ако е пријавен за 
вооружено насилство полицаец, војник, затворски, шумски, 
финансиски полицаец или припадник на било какво обезбедување ... 
Надлежните во институциите, пак се должни да побараат 
раздолжување на муниција и оружје од службените лица што 
ракуваат со тоа оружје, како привремена мерка се до натамошните 
процесни дејствија - појасни Ѓорѓиев. 

Полицајци спиеле на работно место, други седеле во кафеана 
додека биле на должност, трети не си го чистеле оружјето. Ова се 
само дел од причините зошто МВР за само една недела казни 38 свои 
вработени со помала плата поради разни прекршоци. Полицаец од 
Гази Баба бил казнет бидејќи ја малтретирал својата малолетна 
ќерка, а негов колега од истата станица ги тепал сопругата и 
внуката. Вработена во полициска станица во Охрид е казнета 
бидејќи изнела од работа доверлив службен материјал, а полицаец од 
Куманово поминал исто така со помала плата бидејќи не привел 
осуденик и не носел капа додека бил на работа. Казнет е и дежурен 
полицаец... кој учествувал во тепачка (9 февруари 2015, Дневник, стр. 
10). 

Еден полицаец е отпуштен од работно место, а 26 негови 
колеги добиле писмено предупредување по спроведена дисциплинска 
постапка минатата недела, соопшти вчера МВР... бидејќи оружјето 
што го должеле на работното место им било неисчистено и 
неподмачкано, ... не го оправдал своето отсуство од работа, ... не ги 
почитувал наредбите добиени од претпоставените, ... три дена по 
ред отсуствувал од работа, ... внел погрешни податоци на 
претпоставениот во врска со барање за проверка во казнена 
евиденција... не постапил во согласност со упатството за начинот 
на евидентирање на реализирани часови на работа (2 февруари 2015, 
Дневник, стр. 10). 
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Инспекторите Диме Крстев и Далибор Трајков вработени во 
полициската станица во Кавадарци не му го одзеле оружјето на 
трикратниот убиец Тони Станоев иако имало законска дозвола да му 
се одземат дозволата за оружје и пиштолот. Секторот за 
внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР ја 
разгледал целокупната документација во полициската станица во 
Кавадарци, каде што биле пријавувани насилството и поплаките од 
страна на жртвите и утврдиле дека двајцата инспектори не 
реагирале навремено за да се спречи трагедијата. ... против 
инспекторите Трајков и Крстев ќе поднесе кривична пријава за 
несовесно работење во службата. Констатирано е дека 
инспекторите согласно членот 16 од Кодексот на полициска етика, 
во конкретните случаи постапиле спротивно на член 141 став 1 од 
Законот за внатрешни работи. ... непосредниот раководител до 
Комисјата за утврдување на дисциплинска одговорност ќе поднесе 
предлог за инспекторите за поведување постапка за утврдување 
одговорност за кршење на работниот ред и дисциплина (15 ноември 
2015, Вест). 

Инспекторот Трајков иако поднел кривична пријава направил 
пропуст и не му го одзел оружјето иако во инструктивната 
телеграма од директорот на Бирото за јавна безбедност било 
појаснето дека „при поднесување кривични пријави против лица што 
сторителе кривично дело и прекршочна пријава за насилство, 
полицискиот службеник кој работи на случајот задолжително да 
провери во евиденциите дали лицето поседува дозвола за оружје и 
дозволата за оружјето и муницијата да му се одземат и за тоа да 
биде известен судот„. (15 ноември 2015, Дневник, стр. 7). 

Самостојниот инспектор од одделот за економски криминал 
... бил уапсен бидејќи од странка побарал и примил поткуп од 600 евра 
за да премолчи криминал. ... Н.Ц. во својство на службено лице за да си 
набави противправна имотна корист, почнувајќи од 17-ти овој 
месец, во повеќе наврати барал, а завчера примил поткуп од 
оштетен граѓанин во износ од 36.000 денари. Инспекторот, кој 
постапувал по барање од Основното јавно обвинителство – Битола 
не изготвил соодветен службен материјал со факти и докази кои ги 
барало битолското обвинителство. Место тоа, тој на лицето што 
требало да одговора за криминал, му ветил дека ќе го амнестира од 
кривичната одговорност и ќе испрати до обвинителството 
поднесок без докази, доколку му даде 600 евра (28 ноември 2015, 
Вест). 
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Лицето се согласило да му даде пари, но случајот го пријавил 
во полицијата, која му дала обележани пари, кои биле најдени кај 
инспекторот (28 ноевмри 2014, Дневник, стр. 17). 

Како раководител на смена на полициската станица за 
гранични проверки Ќафасан зел 50 евра од албански државјани кои 
поседувале документи за легален влез во Републикава. ... граничниот 
полицаец им објаснил дека за да го продолжат нивното патување до 
Аеродромот „Александар Велики“ треба да го почастат кафе. 
Паричната награда од 50 евра, Љ.П. побарал да му ја стават во една 
од патните исправи. Кога им ги земал документите, пријавениот 
полицаец не извршил евиденција на патниците, ниту пак им ставил 
печат на патните исправи. ... Оштетените извршиле препознавање 
на лицето што ги побарало 50 евра за кафе (17 декември 2014, Вест).  

Тој (полицаецот) не им кажал на албанците дека нема 
законска пречка да влезат во земјата, па тие зеле една банкнота од 
50 евра и ја ставиле во едниот пасош, кој му го вратиле на 
полицаецот (17 декември 2015, Дневник, стр. 18). 

Полицаец доби кривична оти пукајќи со пиштол превртел 
возило. Полицаец од Прилеп доби кривична пријава оти предизвикал 
општа опасност кога пукајќи во октомври со пиштол превртел 
автомобил за кој се сомневале дека учествувал во кражба на дрва. ... 
полициската екипа пукала во возило на дрвокрадци откако одбиле да 
го запрат возилото и почнале да бегаат. Бркотницата била како на 
филм, а завршила откако едно од возилата излетало во ендек... кога 
неговиот брат им го попречил патот (на полициското возило, З. ВС) 
со „голфот“ полицаецот одлучил да пука. Тој од службен пиштол во 
знак на предупредување најпрвин испукал неколку куршуми во воздух, 
а потоа и во тркалото на патничкото возило, кое се превртело во 
ендек покрај патот. На овој начин пријавениот ги довел во опасност 
животот на возачот на патничкото возило и на полициските 
службеници што биле со него – велат од Секторот за внатрешна 
контрола (31 декември 2014, Дневник, стр. 23). 

Лажеле за прекувремена работа, па го тужеле МВР за 
неисплатени плати. Двајца колеги од Кратово, кои се фатени како 
лажираат податоци за прекувремена работа, по што го тужеле 
МВР за неисплатени надоместоци. Првиот се товари за злоупотреба 
на службена положба и овластување и за уништување деловни книги, 
а вториот за несовесно работење во службата. ... неосновано му 
биле исплатени 58.818 денари, а МВР е оштетено за бруто од 89.222 
денари. Второосомничениот, кој бил помошник командир во 
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станицата се товари дека не вршел надзор во поглед на изготвување 
наредби за прекувремена работа и евиденција на работни часови, со 
што му овозможил на првопријавениот да оствари 359 прекувремени 
работни часа, иако законски дозволениот максимум бил 190 часа (31 
декември, 2014, Дневник, стр.23). 

Млад полицаец од Скопје преку ден бркал криминалци, а ноќе се 
занимавал со шверц на мигранти. Тој сепак бил фатен од неговите 
колеги додека вршел превози на илегалци, но бил ослободен, се додека 
полицијата не пронашла доволно докази да му поднесе кривична 
пријава. ... како дополнителен бизнис. ... по три месеци откако бил 
приведен, а никој не му поднел пријава, полицаецот помислил дека 
целиот случај се забошотил. Сепак, деновиве повторно го посетиле 
колегите, па му дошле на работно место за да го приведат. Тој 
избезумено почнал да бега, мислејќи дека ќе се спаси, но на крајот бил 
совладан и приведен (29 јануари 2015, Дневник, стр. 16). 

Кога ги видел, сфатил за што се работи, па наместо да се 
предаде, тргнал да бега низ кругот на МВР. Бркотницата со 
полицајците и инспекторот низ дворот на МВР траела кратко, оти 
бегалецот трчајќи побрзо да избега, се сопнал и паднал. По 
неуспешното бегство, добил лисици на рацете и притвор. (29 јануари 
2015, Вест, стр. 10). 

ТЏ (полициски службеник) застанал возило со германски 
таблички. По кусиот разговор со возачот, осомничениот почнал да ги 
проверува торбите, по што одзел две торби во кои имало три 
часовници, два мобилни телефони, златен накит и облека, со вкупна 
вредност од околу 700 евра. Кога заминал полицаецот ги испразнил 
торбите и ги фрлил на патот (22 декември 2014, Вест). 
 

Полицијата како жртва. 
Бомба „кашикара“ била оставена на брисачите на автомобил-

сопственост на полицаец... полициската екипа дошла на местото и 
безбедно ја отстранила бомбата... (10 февруари, 2015, Дневник, стр. 
7). 

Полициска патрола го пресретнала осомничениот и му 
побарала лични документи. Наместо да извади лична карта, И.А. со 
тупаници почнал да го удира по главата едниот полицаец. 
Насилникот веднаш бил совладан и проведен (15 јануари 2015, 
Дневник). 

Полициска патрола се обидела да го сопре камионот на 
осомничениот. Тој не ја послушал наредбата, туку продолжил да вози 
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кон полицајците за да ги прегази. Тие се тргнале, а камионот излегол 
од патот и продолжил да вози по земјен пат. По некое време Е.Н. го 
сопрел камионот и избегал пеш. Полицијата утврдила дека на 
камионот има поставено регистерски таблички од автомобил, а 
камионџијата подоцна бил уапсен (20 ноевмри 2015, Дневник, стр. 10). 

Полициската контрола запрела комби ... кога полицијата 
побарала од возачот да му изврши алкотестирање, тој одбил и 
почнал да ги навредува полицајците. Тогаш совозачот излегол од 
возилото, фатил еден од полицајците за униформата, го повлекол 
кон себе, му се заканувал и го навредувал. По инцидентот, 
полицијата ги привела двајцата кратовци (2 февруари 2015, 
Дневник). 

Истепале полицајци што дошле да интервенираат по пријава 
за насилство во кафебар... Двајцата биле приведени во полициска 
станица, но и во станицата И.Л. продолжил да ги навредува 
полицајците со погрдни зборови (12 јануари 2015, Дневник).  

Се јавил во полициската станица и на дежурниот полицаец му 
се претставил и му рекол дека се јавува од Швајцарија. Тој рекол дека 
татко му бил претепан во Делчево и барал да се реши случајот. 
Осомничениот веднаш почнал да упатува закани, навреди и пцовки, 
велејќи дека ќе се врати во државата и ќе посегне по животот на 
полициските службеници, а полициската станица ќе ја крене во 
воздух -  велат во МВР (кривична пријава за загрозување на 
сигурноста) (6 февруари 2015, Дневник). 

Пијан скопјанец со тупаница нападнал полицаец завчера во 
полициската станица во населбата Автокоманда откако претходно 
бил приведен бидејќи вознемирувал минувачи. ...по извршеното 
алкотестирање кај приведениот биле утврдени 2.98 промили 
алкохол во крвта (7 февруари 2015, Дневник). 

За време на инспекциските контроли за работењето на 
угостителските објекти... инспекторите утврдиле неправилности 
во работењето на дуќаните на кои им биле издавани покани за 
наплата на казни по Законот против пушење во угостителски 
објекти. Револтирани од казнувањето, поголема група на жители 
фрлале камења по возилото на МВР (22 ноември 2014, Вест). 

Кавадарчанец без повод и причина, пред кавадаречката 
полиција нападнал полицаец со нож ... му пришол на полицискиот 
службеник кој во моментот извршувал службено дејствие и почнал 
да му упатува сериозни закани по неговиот живот, по што го 
нападнал со нож. Иако нападнат, полицаецот успеал да го совлада, 
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по што О.К. бил лишен од слобода. ... претходно било приведено во 
полициска станица поради сторена сообраќајна несреќа под дејство 
на алкохол и напуштање на местото на несреќата (27 јануари 2015, 
Вест).  

Полициските службеници забележале дека кумановците 
сториле сообраќаен прекршок и го запреле возилото. Место да им ги 
дадат бараните документи на полицајците двајцата пријавени 
почнале да се расправаат дека не требало да бидат казнети. Кога 
виделе дека полицајците не отстапуваат од намерата да ги казнат, 
Н.Н. излегол од возилото и почнал да удира еден од нив. Во тепачката 
го повлекол за униформата и му ја искинал. Додека траел нападот, 
пријател на првопријавениот ги попречувал другите полицајци да им 
ја напишат казната (26 ноември 2014, Вест).  

Полицајците дошле по пријава за нарушување на јавниот ред и 
мир, што било предизвикано од лицето В.Б. (55). Кога полицајците се 
обиделе да го легитимираат, гостинот го нападнал првиот 
полицаец удирајќи го со двете раце во градите, а вториот го каснал 
на левата рака. По ова В.Б. бил спроведен и во полициската станица 
каде повторно физички нападнал трет полициски службеник удирајќи 
го со глава во градите. ... бил пијан кога го сторил инцидентот (9 
декември 2015, Вест, стр. 7). 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Првичниот преглед на насловите на прилозите говори дека 
медиумите посветуваат речиси рамномерен интерес за темите 
поврзани со работата и ефикасноста на полицијата во сузбивањето на 
криминалот, со полицискиот криминал и со нападите врз полицијата и 
полициските службеници (објавени се по 11 прилози). Најмалку 
прилози има за превентивното полициско работење и за соработката и 
учеството на граѓаните во превенција на криминалот (објавени се три 
прилози).  

Сепак, при споредбената анализа на одредени карактеристики 
на прилозите (нивниот број, оставениот медиумски простор, 
придружбата со фотографии), никако не смее да се занемари фактот за 
форматот на печатените медиуми. Според форматот Дневник е двојно 
поголем од Вест (А3 формат наспроти А4), а според бројот на страни 
нивниот однос е приближно 1:1,5, бидејќи бројот на страни во Дневник 
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изнесува 28, додека во Вест 40.103 Тоа значи дека Дневник има поголем 
медиумски простор за своите прилози. И покрај таа околност, анализата 
повеќе ја насочуваме кон интересот на медиумот да обработува теми 
од областа на полициското работење и на нивната содржина, отколку 
на големината на прилогот и на оставениот медиумски простор бидејќи 
тие параметри не можат да се споредуваат. 

Според видот на весникот, во Дневник се објавени три прилози 
за соработката и учеството на граѓаните во превенција на криминалот, 
додека во Вест само еден прилог. Исто така, Дневник остава повеќе 
медиумски простор за прилозите поврзани со полициската ефикасност, 
вклучително и анализи за одредени состојби со криминалот од страна 
на МВР (осум прилози во Дневник наспроти пет прилози во Вест).  

Во однос на прилозите поврзани со полицискиот криминал, во 
Дневник, во текот на истражуваниот период, се објавени девет 
прилози, додека во Вест се објавени шест прилози).  

И за последната категорија прилози, односно за полицијата како 
жртва на одредени кривични дела, Дневник објавува седум прилози, 
додека Вест, пет прилози, од кои само еден настан е истовремено 
покриен (Поставена бомба на возило на полицаец (10 февруари, 2015, 
Вест) и Граничен полицаец пронашол бомба во својот автомобил (10 
февруари, 2015, Дневник).  

Претходно наведеното укажува дека Дневник обработува 
повеќе теми поврзани со полициското работење, коешто е во 
согласност и со неговата големина. 
  Значајна карактеристика во однос на изворот на сознанија е 
фактот што сите прилози чија главна тема е полицијата се потпираат на 
МВР како основен и единствен извор на информации. Тоа значи дека 
медиумите исклучиво ги пренесуваат изјавите на овластените 
полициски службеници за комуникација со јавноста, без истражување и 
барање дополнителни информации и од други извори. Само во три 
случаи се користени дополнителни извори на сознанија. Во едниот 
случај станува збор за портпаролот на Владата на РМ, во другиот случај 
за професор, поранешен припадник на МВР и во третиот случај, самиот 
новинар врши истражување на одредена тема. 
 

Во текстот што следува, ќе биде направена квалитативна анализа 
на содржината на прилозите според дефинираните тематски области. 

                                                           
103 Понекогаш, во двоброевите, со одредени дополнителни содржини бројот на 
страните е 48. 
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Соработката и превентивните активности на полицијата 
 
 Медиумите во делот на соработката на граѓаните даваат 
позитивни примери како на страната на граѓаните (нивната 
подготвеност да пријавуваат одредени кривични дела во обид), така и 
на страната на полицијата, која како резултат на навремени 
пријавувања успешно го спречила нивното извршување.  

Со прилозите кои се однесуваат на можноста граѓаните 
анонимно да пријавуваат одредени дела на веб-страната на МВР, ја 
зголемуваат јавната свест кај граѓаните за моралната обврска да 
пријават кривично дело доколку имаат сознанија дека е извршено или 
дека се подготвува, и на тој начин активно да се вклучат во борбата 
против криминалот.  

Со воведувањето на системот „црвено копче“, полицијата ја 
засилува својата улога на заштитник на граѓаните и орган кој успешно се 
справува со криминалот, коешто во суштина е дел од стратегиите за 
подобрување на довербата на граѓаните во полицијата. Меѓутоа, 
ограничувањето на делата на трговија со луѓе, злоупотреба на деца и 
криминал од омраза укажува на следново: прво, дека децата, жртвите 
на говор на омраза и на трговија со луѓе добиваат посебна заштита и 
дека е подигнато нивото на будност кај граѓаните и кај полицијата, а тоа 
укажува дека тие категории жртви ретко го пријавуваат делото. Во 
состојба на постојана виктимизираност, потребно е секое лице кое на 
кој било начин дознало за нивната виктимизација и ранлива состојба да 
го пријави делото. Второ, апелот анонимно да се пријавува 
злоупотребата на деца укажува дека, често, нивните семејства и 
блиските роднини и пријатели самите се  злоупотребувачи на децата. 

Особено прилогот што информира за лажните профили на 
фејсбук зад кои се кријат педофили и за можноста тие да се пријават на 
веб-страната на МВР укажува за зачестеноста од таа појава и за 
тешкотиите со кои МВР се соочува при откривањето на сторителите 
бидејќи кривичните дела извршени преку интернет тешко се откриваат. 

Медиумите (односно Дневник) ги промовираат новите пристапи 
за спречување на злоупотреба на ранливите жртви, кои не умеат, не 
знаат или од други причини не можат непосредно да се обратат за 
помош до полицијата. На тој начин, ја зголемува свеста кај граѓаните 
дека полицијата функционира за да ги заштити своите граѓани, односно 
дека таа е подготвена ефикасно да се справи со пријавениот криминал. 
Со тоа, Дневник, во споредба со Вест, има поголем удел во 
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засилувањето на довербата во полицијата и во подобрувањето на 
нејзиниот имиџ.  

Исто така, изборот да се прикаже настанот на кој полицијата 
врачува благодарници на граѓаните дополнително го засилува ефектот 
дека полицијата умее да ги награди тие граѓани, но еднострано и 
ограничено се интерпретира соработката меѓу граѓаните и полицијата. 
Со изјавата на поранешната министерка за внатрешни работи, дека 
„сите овие примери потврдуваат дека кога имаме соработка со 
граѓаните и меѓусебна доверба, ние сме поефикасни и побрзо може да 
одговориме на нивните барања и потреби“ се премолчуваат оние 
ситуации кога има навремени јавувања за спречување одредени 
кривични дела, кои од одредени причини, полицијата не успеала да ги 
спречи.  

Покрај тоа, од изјавата на министерката произлегува дека 
полицијата е помалку ефикасна кога нема непосредни јавувања на 
телефонскиот број, со што се занемарува нејзиното проактивно 
дејствување за откривање на сторителите. Дополнително, апелот за 
пријавување кривични дела значи дека полицијата не може ефикасно 
да ги открие делата и сторителите и дека постои значителна темна 
бројка на криминалот. Ваквите приоритети на полицијата укажуваат 
дека се занемаруваат другите пристапи за градење доверба и блиски 
односи со граѓаните, кај кои таа го има првиот и почетен контакт.  

 
Ефикасност на полицијата 

 
Медиумите (односно Дневник) ги следат настаните на кои 

присуствува поранешната министерка за внатрешни работи и изворно 
пренесуваат дел од нејзините изјави, особено оној дел кој се однесува 
на позитивните резултати на полицијата. Конкретно, се нагласува 
успешната борба на полицијата во борбата против трговијата со луѓе, 
иако се алармира дека децата како жртви преовладуваат во таа 
трговија. 

Покрај тоа, за ефикасно справување со тероризмот како закана за 
безбедноста се пренесуваат дел од изјавите на поранешната 
министерка кои ја нагласуваат редовната комуникација меѓу службите, 
нивната координираност, соработка и посветеност, што потврдува дека 
тероризмот е сериозен предизвик, тежок за откривање и 
предвидување.  

Во однос на состојбата со криминалот во земјата, медиумите 
пренесуваат дел од извештаите и изјавите на Министерството, кои 
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алармираат за зголемениот насилнички криминал, односно за 
зголемениот број убиства и случаи на семејно насилство во споредба со 
претходната година. Изјавата дека тие се „индикатори за целокупната 
безбедносна состојба во државата“ укажува дека полицијата е свесна 
за загрозената безбедност во заедниците, а медиумите, поради 
зголемениот насилнички криминал, ја подджуваат и конструираат 
сликата за небезбедни средини. Проблемот со трговијата со дрога, 
вклучително и со нејзината употреба и злоупотреба, иако е зголемен, 
полицијата, повикувајќи се на сличните трендови во сите држави, го 
релативизира. На тој начин, проблемот со дрогата го перципираат како 
глобален проблем за кој ниту нашата држава не може да најде 
соодветни начини за негово сузбивање и спречување.   

Ваквото презентирање на состојбата со криминалот потврдува 
дека и покрај помалиот процент на насилнички криминал во вкупниот 
обем на криминалитетот, сепак, за тој криминал се остава повеќе 
медиумски простор. Поради тоа, кај јавноста се создава перцепција 
дека насилството е честа појава и тоа се зголемува, што се потврдува со 
изјавата дека „сузбивањето на овој криминал (особено насилното 
однесување кај младите) е еден од главните приоритети на 
полицијата.  

Пренесувајќи ги заложбите на полицијата за нејзино зголемено 
присуство на места каде што се регистрирани инциденти меѓу 
учениците, со цел да се намали девијантното однесување кај младите, 
укажува на неколку нешта: прво, медиумот праќа порака дека 
полицијата ќе преземе мерки да го спречи насилството и дека таа е 
свесна за таа состојба и второ, акцентот се става на зголеменото 
присуство на полицијата како тоа да е најефикасен начин на спречување 
на инцидентите. Давањето приоритет на присуството на полицијата на 
критични места и маргинализирањето на другите превентивни 
активности на полицијата, кои може да ги преземе сама или во 
соработка со заедницата, упатува порака кај читателите дека полицијата 
дава приоритет на традиционалниот пристап на полициско работење и 
одбива (свесно или несвесно) да ги запознае граѓаните со моделот на 
полициско работење во соработка со заедницата. Тој аспект добива ад 
хок медиумски простор, и ниту полицијата, ниту медиумите не ги 
информираат граѓаните на редовен и на систематски начин. Од друга 
страна, активностите се спроведуваат како „гаснење пожар“, со што 
повторно се става акцент на репресивната улога на полицијата. 

Тоа мошне индикативно е прикажано во прилозите за 
приведувањето сторители на кривични дела од страна на Алфите 
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(Алфите за 12 месеци уапсиле 3696 осомничени криминалци, Лани 
приведени 3696 лица). Реториката што се користи во Дневник „може да 
се каже дека е импресивен бројот на приведени лица„, „како почна 
годината со апсења на серија барани криминалци, така и заврши. 
Подобар подарок кумановската полиција не можеше да добие кога 
последниот ден од 2014 година го уапси Авди Зејнели...„ (6 јануари 
2015, Дневник, стр. 17) укажува дека ресивната улога на полицијата се 
прикажува во позитивно светло, со пофални зборови, односно дека, 
колку повеќе полицијата апси „криминалци“ толку подобро, 
акцентирајќи дека апсењата на сторителите се успешни акции во 
борбата против криминалот. На тој начин се нагласува нејзината 
посветеност да се справи со сериозните облици на криминал, но и  
опасниот карактер на сторителите, кои успеваат подолго време да се 
кријат од полицијата. Но, дел од читателите, содржината на 
медиумскиот текст можат да ја интерпретираат како неспособност на 
полицијата и немање доволно капацитети да се справи со сериозните 
облици на криминал подолг временски период. Токму затоа, 
читателите, како консумери со различно професионално и животно 
искуство и со различни идеолошки и други перспективи, на различен 
начин можат да ги доживеат и интерпретираат зборовите.  

Презентираните податоци за активностите на полицијата 
покажуваат дека и полицијата и медиумите најмногу внимание 
посветуваат на борбата против наркокриминалот и наркомафијата. 
Серијата прилози за франфурктската мафијата и за полициската акција 
„мрежа“ генерално укажува на следново: наркокриминалот е поголем 
во споредба со другиот криминал, тој е сериозен проблем во нашата 
земја и надвор од неа, се врши организирано и раширеноста на нови 
дроги во нашата земја е зголемена. Сепак, полицијата е успешна и 
успева да ги открие сторителите. Таа е посветена на борбата против 
наркокриминалот и секој ден успева да уапси по некој дилер.  

За анализата на содржина ги поставуваме следниве прашања: 
Што прикажуваат медиумите, каква перцепција создаваат за 
наркокриминалот и која порака се испраќа до медиумите? Одговорите 
се следни: 

 
Полицијата има одлична соработка со меѓународни истражни 

тимови 
Поради организираниот и транснационален карактер на 

наркокриминалот, македонската полиција е дел од меѓународните 
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акции за сузбивање на тој криминал, што укажува дека борбата не 
може да биде ефикасна доколку не постои меѓународна соработка.   

 
Системска и организирана борбат против наркокриминалот 
Медиумите го нагласуваат репресивниот пристап бидејќи 

акцентот на полициското дејствување е ставен на сузбивањето, 
идентификацијата и елиминацијата на уличните дилери. Причините за 
зголемената употреба и злоупотреба на дрогата ги наоѓаат во нејзиното 
намерно „растурање“ и нудење на децата. Поради тоа, Дневник ја 
поддржува тезата за целосната одговорност на дилерите за ширењето 
на епидемијата со дрога.  

За нејзина поткрепа, Дневник се повикува на експертски ставови 
на професор, поранешен директор на Бирото за јавна безбедност, кој 
има 30-годишно работно искуство и посебна експертиза во таа област. 
Тој истакнува дека „во борбата против дрогата мора да се применува 
пресин-метода, односно да се биде тешко набавено и тешко 
понудено“(8 јануари 2015, Дневник, стр. 17), што укажува на пристапот 
„нулта толеранција“. Меѓутоа, и покрај таквиот пристап, се признава 
раширеноста на таа појава, а тоа ја потврдува досегашната неуспешна 
борба на полицијата да се справи со наркокриминалот, односно 
наместо да го намали, тој се зголемил, коешто може да се види и од 
следнава изјава: „Отворивме широк фронт против дрогата која се 
растура на улиците во целата држава„. Тоа укажува дека акцијата 
„мрежа“  спроведена во текот на 2014 година значи неуспех на 
полицијата да се справи со наркокриминалот во претходните години. За 
закаснетата реакција по веќе прогласената епидемија на 
наркокриминалот и наркозависноста, Дневник се повикува на 
неофицијален извор, со што испраќа порака дека полицијата е свесна за 
нејзиното задоцнето реагирање.  

 
Истакнување едни полициски акции за сметка на други 

неуспешни и нивно „засенување“ 
Со нагласувањето на низата апсења, медиумите сакаат да ја 

прикажат полицијата како успешна, иако бројот на уапсени дилери не 
значи и намалена стапка на наркокриминал. Сепак, кај јавноста 
создаваат перцепција дека сторителите се фатени и со тоа трговијата со 
дрога ќе се намали. Покрај тоа, зголемената медиумска видливост на 
овие акции, за сметка на други, кај граѓаните го засилува впечатокот за 
успешноста на борбата против наркокриминалот, бидејќи 
игнорирањето на борбата со другите облици на криминал не го 
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намалува веќе стекнатиот позитивен имиџ на полицијата. Тоа, всушност, 
е дел од стратегијата за одржување на добриот имиџ на полицијата 
преку создавање перцепции кај јавноста дека полициските акции се 
успешни и со тоа наркокриминалот се намалува во земјата. 

 
Предизвикување чувство на страв кај дилерите дека полицијата 

е успешна во борбата против наркокриминалот 
Пораката, која се испраќа до дилерите е дека полицијата будно 

ја следи состојбата со наркокриминалот и на тој начин сака да 
предизвика застрашувачки ефект кај потенцијалните сторители.  

 
Зголемен наркокриминал и ширење на наркотичните дроги во 

Република Македонија 
Прикажувањето на полициската акција „мрежа“ и на здружената 

меѓународна полициска соработка укажува дека Македонија е добра 
почва за развој на наркобизнисот на регионално и на локално ниво. 
Меѓутоа, тоа истовремено значи свесност и будност на полицијата за 
сериозноста на таа појава, која е поддржана од медиумите. Од друга 
страна, протокот на дроги е олеснет бидејќи набавката од странство 
лесно се пренесува во Македонија, што исто така испраќа сигнал до 
јавноста дека не постои можност за легализирање на одредени дроги 
во Македонија кои во другите европски држави се легализирани и кои, 
под одредени услови, можат да се купат и слободно да се консумираат. 

 
Прилогот „И гумени куршуми против насилни демонстранти“ 

укажува на потребата за засилување на репресијата на полицијата, што 
е резултат на зголемена агресија на толпи. Информирањето дека 
„целта на употребата на гумените куршуми ќе биде привремено да 
се онеспособат лица од толпа кои активно го нарушуваат јавниот 
ред и мир“ (24 декември 2014, Вест, стр. 2-3), укажува дека 
полицијата, со расположливите средства, не може и нема доволно 
капацитети да се справи со агресивната група граѓани. Исто така, со 
овозможувањето на полицијата да употреби гумени куршуми на 
јавноста ѝ се дава до знаења дека полицијата ја зголемува својата 
репресивна улога и моќ доколку граѓаните не ги слушаат наредбите на 
полициските службеници, а со тоа ја зголемува и својата ефикасност 
при растурањето на агресивните толпи. Тоа, од друга страна, 
предизвикува мислење кај јавноста дека демонстрантите се насилни, а 
за самите демонстранти гумените куршуми се порака и 



148 
 

предупредување со закана дека, доколку се насилни и не ги извршуваат 
наредбите на полицијата, може да бидат употребени против нив. 

Воведувањето на наведената законска можност, всушност, го 
легализира и сака да го легитимизира репресивното полициско 
однесување кон граѓаните, но секоја држава која воведува репресивни 
мерки за заштита од сопствените граѓаните, го заштитува своето 
репресивно однесување. И, секоја држава која ги зголемува 
репресивните средства за да се заштити од насилни демонстрации, 
всушност, го минимизира и релативизира правото на одржување 
протести на кои, незадоволството се изразува со примена на насилство. 
Оттука, институционалното насилство не е соодветен одговор на 
зголеменото насилство во толпа.  

 
Полициска девијантност 

 
За анализа на состојбата со полициската девијантност104 во 

Република Македонија во текот на истражуваниот период (ноември 
2014 - февруари 2015 година) направен е увид во следниве достапни 
извештаи и податоци за изречени дисциплински мерки во четири 
извештаи објавени на: 

 22 декември 2014 година (Донесени решенија за санкционирање 
на 22 полициски службеници);  

 20 јануари 2015 година (Дисциплинска постапка против 8 
вбработени во МВР);  

 2 февруари 2015 година (Донесени 36 решенија против 
полициски службеници, 26 „писмено предупредени“) и  

 9 февруари 2015 година (Поради дисциплински прекршоци 
парично казнети 38 полициски службеници).105 
Потпирајќи се на наведените податоци, а имајќи ги предвид сите 

ограничувања и други необјавени податоци (бидејќи извештаите 
најчесто се објавуваат неделно, може да се утврди дека недостасуваат 
податоците за месеците ноември и првата половина од декември),106 

                                                           
104 За овој облик на криминал е пишувано во воведот од овој дел, а за потребите на 
анализата на тој криминал (дефиниран како казниви дејствија извршени од страна на 
полициските службеници) во Република Македонија ќе ги користиме само оние 
податоци што се достапни на официјалната веб-страна на МВР, иако тие не ја 
отсликуваат состојбата со полицискиот криминал. 
105 moi.gov.mk 
106 Извештаите, почнувајќи од јануари 2015 година се објавуваат редовно на веб-
страната на Правдико и од 1 јануари 2015 година до 24 мај 2015 година се објавени 
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можеме да направиме преглед на состојбата со дисциплинските казни 
во статистиките на МВР и оние што се објавени во мас-медиумите. 
Зошто ја правиме оваа анализа, кога полицијата е главен извор на 
информации и прилозите претставуваат „препис“ од веќе објавените 
полициски извештаи? Одговорот е дека: прво, споредувајќи ги 
податоците од извештаите и тие од медиумските прилози може да се 
согледа процесот на селекција што го вршат медиумите како креатори 
на стварноста при објавувањето на полицискиот криминал и второ, 
таквата анализа овозможува да се разобличи состојбата со полицискиот 
криминал, односно да се утврди како медиумите го разбираат и како го 
сервисираат на верните читатели.  

Инаку, дисциплинските повреди на вработените во МВР се 
регулирани со Колективниот договор на Министерството за внатрешни 
работи (Службен весник на РМ бр. 126/2010). Во него таксативно се  
наведени полесните107 и потешките облици108 на кршење на работниот 

                                                                                                                                                      
вкупно 13 извештаи врз основа на кои може да се согледа дека во период од пет 
месеци се донесени вкупно 396 решенија по спроведена дисциплинска постапка 
против вработени во МВР.  
107 Полесни дисциплински престапи се доколку работникот: 1) не го почитува 
работниот ред и дисциплина;2) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги 
извршува работните обврски; 3) не се придржува кон прописите кои важат за вршење 
на работите на работното место; 4) не се придржува на утврденото работно време, 
распоредот и користењето на работното време; 5) не побара отсуство или навремено 
писмено не го извести министерот, односно раководителот на организациската 
единица или друг одговорен работник за отсуството од работа; 6) поради болест или 
оправдани причини отсуствува од работа, а за тоа во рок од 48 часа писмено не го 
извести министерот, односно раководителот на организациската единица или друг 
одговорен работник; 7) со средствата за работа не постапува совесно или во 
согласност со техничките упатства за работа; 8) настане штета, грешка во работењето 
или загуба, а за тоа веднаш не го извести министерот, односно раководителот на 
организациската единица или друг одговорен работник; 9) не ги одржува средствата и 
опремата за заштита при работа согласно со прописите за заштита при работа; 10) 
предизвикува неред и насилнички се однесува за време на работата; 11) незаконски 
или неовластено ги користи средствата на Министерството; 12) не дава податоци или 
дава неточни податоци што според прописите им се даваат на овластените органи или 
граѓани; 13) не ѝ укажува правна и друга помош на странката, во рамките на своите 
овластувања, во остварување на нејзините законски права и правни интереси и 14) 
избегнува обука (член 206 од Колективниот договор на МВР). 
108 Потешки дисциплински повреди се: 1) неоправдано изостане од работа три 
последователни работни дена или пет работни дена во текот на една година; 2) го 
злоупотреби боледувањето; 3) не се придржува кон прописите за здравствена 
заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно дејствување на отрови и 
други опасни материи и ги повредува прописите за заштита на животната средина; 4) 
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ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски за кои се 
предвидени пет дисциплински мерки: писмено предупредување, 
парична казна, распоредување на пониско работно место, условно 
откажување на договорот за вработување и откажување на договорот 
за вработување (член 208 од Колективниот договор на МВР).  

Од објавените податоци може да се утврди дека се изречени 105 
дисицплински казни од кои парични казни против 70 полициски 
службеници, 29 писмени предупредувања, три откази, две откажувања 
на договорот за вработување и едно распоредување за еден степен 
пониско работно место.  

Главни прекршувања поради кои полициските службеници се 
казнети се: нечисто и неподмачкано оружје (50 % од казнетите), 
недолично однесување (четворица казнети), непослушност спрема 
претпоставени (четворица казнети), спиел на работно место (четворица 
казнети), отсуство од работа (тројца казнети), седење во угостителски 
објекти (двајца казнети), поседување марихуана (еден казнет), 
употреба на огнено оружје (еден казнет), прекршок против јавен ред и 
мир (двајца казнети), вршење насилство (двајца казнети), непреземање 
соодветени задолжителни и законски мерки во конкретни ситуации, 
односно несовесно и погрешно преземање мерки и други дејствија 

                                                                                                                                                      
внесе, употеби или е под дејство на алкохол и наркотични средства; 5) стори кражба 
или во врска со работата намерно или со крајно невнимание предизвика штета на 
Министерството; 6) оддаде класифицирана информација; 7) изврши злоупотреба на 
лични податоци; 8) постапува спротивно на правилата и прописите на 
Министерството; 9) го злоупотреби или пречекори даденото овластување; 10) 
избегнува лекарски преглед заради утврдување на работната способност; 11) 
непристојно се однесува кон странки; 
12) противправно прибавува лична корист во врска со вршењето на работите и 
задачите; 13) изврши послуга или овозможување на послуга на друго лице со пари 
или со други работи од вредност кои на работникот му се доверени во вршењето на 
работите и задачите; 14) врши определни работи, самостојна или дополнителна 
стопанска или професионална дејност на начин и под услови спротивно на Законот за 
внатрешни работи и Законот за полиција; 15) изврши дејствие што претставува 
кривично дело или изврши дејствие кое претставува прекршок против јавниот ред и 
мир и 16) основа, раководи, застапува, претставува политичка партија, членува во 
органите на партијата утврдени со нејзиниот статут, изразува и застапува партиски 
ставови и убедувања во вршењето на работите и задачите, носи или истакнува 
партиски симболи во просториите или во службените возила на Министерството и 
партиски се организира или дејствува во Министерството (член 207 од Колективниот 
договор на МВР). 
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(околу 30 % од казнетите), што претставува злоупотреба на дадените 
овластувања и положба.  

Од презентираните дисциплински повреди може да се направи 
груба поделба на казнивите однесувања на полицијата: 1. дела што 
значат непочитување и кршење на одредени правила на ред и 
дисциплина, кои штетат на самиот углед на полицискиот службеник 
(држење на оружјето и униформата во неисправна состојба, спиење, 
седење во кафеана, отсуство од работа и слично); 2. дела што значат 
насилничко и несоодветно однесување на полициските службеници 
преку користење на позицијата на моќ (малтретирање, насилство, дела 
против јавниот ред) и 3. дела што значат злоупотреба на дадените 
овластувања во свој или во интерес на други, а на штета на полициската 
организација (најчесто коруптивни однесувања на полицијата).  

Имајќи ја предвид наведената поделба, анализата покажува 
дека околу 70 % од казнивите дејствија отпаѓаат на првата група 
повреди, околу 20 % се дела извршени со злоупотреба на службената 
положба и моќ, додека нешто помалку од 10 % се делата кои 
означуваат непристоен и насилен однос кон граѓаните или кон блиски 
лица без разлика дали во времето на извршување на делото е на 
службена должност. За последните дела се наведени неколку 
образложенија во изречените решенија: „недолично се однесувал за 
време на обезбедување на фудбалски натпревар“ (во два случаи), 
„дрско и недолично се однесувал“, „непристојно се однесувал“, 
„изврши дејствие што претставува прекршок против јавниот ред и мир“, 
„учествувал во тепачка“, „физички ја малтретирала својата малолетна 
ќерка“, „физички ги нападнал неговите сестра и внука“.  

Ваквата процентуална застапеност на делата покажува дека 
интерните полициски дела со кои се прекршуваат одредени правила на 
ред и дисциплина, против кои најчесто се поведува дисциплинска 
постапка на предлог на друг вработен, односно колега од полиција, 
полесно се покренуваат и почесто се казнуваат. Според членот 216 од 
Колективниот договор на МВР, предлог за покренување дисциплинска 
постапка може да поднесе раководителот на организациската единица 
каде што работникот бил распореден во моментот на сторување на 
повредата, директорот на Бирото, директорот на Управата и работници 
овластени од министерот (овластени предлагачи). Друго објаснување е 
дека тие дела се повидливи, а казните имаат намера да го 
„дисциплинираат“ полициското однесување. Трето објаснување може 
да биде дека граѓаните потешко се одлучуваат да пријават несоодветно 
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полициско однесување, особено граѓаните што , во конкретни ситуации, 
самите се  сторители на одредени кривични дела или прекршоци итн. 

Со оглед на фактот што за причините за таквата процентуална 
застапеност на делата може да се дадат повеќе образложенија и 
претпоставки, во услови кога недостасува подетаљно истражување, не 
може да се извлечат релевантни заклучоци.  

Наведениот вовед беше неопходен за да се види односот меѓу 
официјалната слика109 со полициската девијантност во текот на 
тримесечниот период и медиумската слика во Дневник и во Вест, во 
кои се наведени податоци од два објавени извештаи на СВКПС. Имајќи 
предвид дека интернетот претставува медуим и веб-страните 
претставуваат алатки преку кои јавноста може да се запознае со 
работењето на полицијата, податоците истакнати на веб-порталот на 
МВР се, исто така, јавно достапни криминални вести прикажувани на 
одредени медиуми.  

Меѓутоа, во овој дел од истражувањето, нам ни е важно да 
направиме споредба со прикажаниот криминал во дневните печатени 
медиуми и да согледаме каков е процесот на селекција, како се 
интерпретира од страна на медиумот и како се пренесува врз 
читателската публика.  

Што говорат податоците во медиумите? Анализата покажува 
дека тие ги истакнуваат образложенијата за нарушувањата на редот и 
дисциплината во рамките на полициската организација, како и за 
насилните однесувања на полицијата. Во три случаи се наведуваа дела 
на злоупотребата на моќ и на службената должност.  

„Полицајци спиеле на работно место, други седеле во 
кафеана додека биле на должност, трети не си го 
чистеле оружјето. ... ја малтретирал својата 
малолетна ќерка, ... ги тепал сопругата и внуката. ... 
изнела од работа доверлив службен материјал, ... не 
привел осуденик и не носел капа додека бил на работа. ... 
учествувал во тепачка“ (9 февруари 2015, Дневник, стр. 
10). 

                                                           
109 Не можеме да говориме за фактичка слика на полициската девијантост особено 
што наведените статистики воопшто не ја отсликуваат вистинската слика со 
полицискиот криминал. Често во стручната литература преовладува ставот дека 
полицискиот криминал е невидлив и нерегистриран во официјалните статистики. Она 
што го има во статистиките е шминка пред јавноста и замачкување на вистинската 
слика со криминалот од полицијата.  Но, тој не може да се истражи. 
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„бидејќи оружјето што го должеле на работното 
место им било неисчистено и неподмачкано, ... не го 
оправдал своето отсуство од работа, ... не ги 
почитувал наредбите добиени од претпоставените, ... 
три дена по ред отсуствувал од работа, ... внел 
погрешни податоци на претпоставениот во врска со 
барање за проверка во казнена евиденција... не постапил 
во согласност со упатството за начинот на 
евидентирање на реализирани часови на работа“ (2 
февруари 2015, Дневник, стр. 10). 

 Од претходно наведеното произлегува дека медиумите ги 
релативизираат, исклучуваат и ги маргинализираат оние дејствија на 
полициските службеници што претставуваат класична злоупотреба на 
моќ, а ги истакнуваат прекршувањата против редот и дисциплината, 
односно насилствата во семејството (само два случаи од вкупно 215 
дисциплински повреди). Со тоа, кај јавноста се создава перцепција дека 
полицајците спијат на работно место, седат во кафеани и не се грижат 
за оружјето, со што се засилува негативната слика за полицаецот како 
личност. 

Дали со ваквите информации во медиумите Дневник110 сака да 
ја информира јавноста дека полициските службеници редовно се 
казнуваат, а всушност ги премолчува коруптивните однесувања на 
полицијата? Или тоа премолчување ја камуфлира злоупотребата на моќ 
и го намалува негативниот имиџ на полицијата во вршење на 
полициските овластувања?  

Сите отворени прашања во овој извештај, кои не можат да 
добијат одговор преку анализата на медиумските текстови, треба да 
бидат предмет на друга дополнителна студија, која ќе ги адресира 
аспектите на уредувачката политика на медиумите. 

Исто така, од другите облици на полициска девијантност, кои се 
регистрирани во Годишниот извештај на СВКПС, Дневник избира да ја 
прикаже полициската бруталност, односно непропорционалната 
примена на сила, која е поголема во споредбата со минатата година:  

„Полицијата оваа година помалку применувала сила 
отколку лани, но поголем е бројот на полицајците што 
неоправдано примениле сила врз граѓани, утврдил 
Секторот за внатрешна контрола. Девет полицајци се 
осомничени дека прекумерно или неоправдано примениле 

                                                           
110 Со оглед на тоа што тие информации се објавени само во Дневник. 
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сила во првите девет месеци годинава. ... во четири 
случаи полицајци неоправдано употребиле физичка сила. 
Тројца полицајци биле кривично пријавени за 
малтретирање во вршење на службата, а други двајца 
за мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко 
постапување и казнување. ... двајца полициски 
службеници неосновано и неоправдано употребиле 
огнено оружје како средство за присила“ (30 декември 
2014, Дневник, стр. 4). 

Ваквата бројка создава слика за умерена и пропорционална 
примена на сила од страна на полицијата, а малиот број случаи што се 
регистрирани во текот на годината (вкупно девет) претставуваат 
„изолирани“ случаи соодветно санционирани.  

Инаку, според Годишниот извештај на СВКПС за 2014 година кој е 
објавен на веб-страната на МВР, СВКПС постапувал по 1.506 претставки 
против полицијата по разни основи. Во него е наведено дека „во 
најголем број на случаи, претставките се однесуваат на забелешки 
за непрофесионално постапување на овластените службени лица во 
смисла на непреземање на службени дејства по однос на одреден 
настан или се незадоволни од преземените мерки и активности, а во 
дел од претставките се изнесуваат забелешки по однос на 
изречените мерки за наплата на глоба за сторени прекршоци 
најчесто од ЗБПС, начинот на изготвување на записници за случени 
сообраќајни незгоди, начинот на постапување на полициските 
службеници при преземање на полициските овластувања и слично“.111 
Што се однесува до коруптивните полициски однесувања, во 
Годишниот извештај е наведено дека од вкупно 17 кривични пријави, 11 
пријави се за извршени кривични дела со елементи на корупција. Од 
нив, пет се однесуваат на „несовесно работење во службата“, четири на 
„злоупотреба на службената положба и овластување“, две на 
кривичните дела „примање поткуп“ и едно дело „фалсификување 
службена исправа“.  

Исто така, СВКПС постапувал по 71 поднесок за прекумерна сила 
на полицијата против конкретни граѓани. По преземени мерки е 
утврдено дека 46 поднесоци се неосновани, што значи дека употребата 
на физичка сила била оправдана или воопшто не била употребена 

                                                           
111 Министерство за внатрешни работи на РМ, Извештај за работата на СВКПС за 2014 
година. 
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физичка сила, а во 21 случај нема докази за да се утврдат наводите во 
претставката за употребена физичка сила. Само во четири случаи е 
утврдено дека неоправдано е употребена физичка сила, од кои во два 
случаи се поднесени кривични пријави.  

Ваквите податоци утврдуваат дека 95 % од поднесените 
претставки се отфрлени, а само за 5 % е утврдена прекумерна сила. Тие 
случаи се презентирани во медиумите, но се премолчува фактот за 
бројот на поднесените претставки од граѓаните. Исто така, исклучена е и 
забелешката на СВКПС дека најголемиот процент од претставките се 
однесуваат за непрофесионалното постапување на овластените 
службени лица во смисла на непреземање службени дејствија по однос 
на одреден настан или дека граѓаните се незадоволни од преземените 
мерки и активности. 

Покрај презентирањето на дел од извештаите на МВР за 
состојбата со „полициската девијантност“, медиумите, во рамките на 
објавувањето на новите криминални настани, избираат да објават 
неколку дела извршени од страна на полициски службеници.  

Така, во медиумите се објавени два случаи на коруптивно 
полициско однесување („барање и примање поткуп“ од граѓани за да 
сторат, односно да не сторат нешто што мора да го сторат) и два случаи 
на извршени кривични дела кои се случиле со искористување на својата 
полициска служба (одземање торба со накит и пари од возач 
пресретнат на пат и криумчарење мигранти).  

Наведените случаи потврдуваат дека полицијата е вклучена во 
коруптивни дејствија, но со премолчувањето на другите регистрирани и 
нерегистрирани злоупотреби, полицијата и медиумите заедно, на очите 
на читателите им ставаат „превез“ за тајност не само за обемот, туку и 
за различните видови злоупотреби. Тие, според тежината и сериозноста 
на последиците имаат негативни импликации не само во рамките на 
полициската организација, туку и кај граѓаните, бидејќи ја намалуваат 
довербата и легитимитетот на полицијата.   

Прилогот кој се однесува на тоа дека „по крвавите семејни 
насилства и убиства со службено оружје, насилните полицајци и 
војници ќе бидат разоружани“, всушност, насилното однесување на 
полициските службеници го поврзуваат со поседувањето службено 
оружје. Во дополнение на претходното, воведувањето на мерката 
„задолжителен психијатриски и психолошки преглед“, односно 
советување со психолог, значи дека насилничкото однесување на 
полициските службеници се поврзува со епитетот „насилни“ полицајци. 
Така, од медиумскиот дискурс произлегува дека оние што извршуваат 
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насилно кривично дело се насилни и медиумот ја развива тезата дека 
полициските службеници не треба да вршат кривични дела со елементи 
на насилство, иако нивната работа е насилна и репресивна. Тоа на некој 
начин претставува каузален процес и објаснување, кое може да се 
прикаже на следнава слика. 

 
Слика 1: Поврзаност меѓу полициската фунција, поседувањето 

службено оружје и насилното однесување 
 

 
 
Оттука, повторно се наметнуваат неколку прашања: Дали 

извршување кривично дело со елементи на насилство значи дека 
полицаецот е насилен и мора да биде подложен на психијатриски 
преглед, дали кај насилниот полицаец постои зголемен ризик од 
злоупотреба на оружјето, дали тој ризик е во толкав обем за да мора да 
му се одземе оружјето? Овие прашања нужно произлегуваат од 
прилогот, но остануваат да се истражуваат во понатамошни студии. За 
читателската публика останува само перцепцијата и пораката дека 
полициските службеници што извршуваат насилно кривично дело се 
насилни полицајци на кои треба да им се одземе оружјето. А дали 
репресивната функција што ја извршуваат во рамките на полициските 
овластувања ги прави насилни, е сосема друго прашање, кое заслужува 
интерес и дополнително интердисциплинарно истражување. 

Анализата на прилозите кои се однесуваат на полициските 
службеници во случајот со трикратното убиство во општина Кавадарци 



157 
 

е направена во делот на дискурзивната анализа за тој случај на страна 
196 од извештајот. 
 
Полицијата како жртва 
 
 Полицијата како жртва на насилство од страна на граѓаните е 
особено интересна тема, која заслужува исто внимание како и темата за 
полициската девијантност. Сите облици на напади врз полициските 
службеници се класифицирани како потешки облици на насилнички 
криминал и дел од нив спаѓаат во групата на кривични дела против 
јавниот ред и мир. 
 Во овој дел од извештајот нема подетаљно да навлегуваме во 
наведената проблематика, туку анализата на медиумските прилози кои 
информираат за нападите врз полицијата ќе биде направена со цел да 
се согледа како медиумите ја прикажуваат виктимизацијата на 
полицијата, колкава е нивната застапеност во споредба со другите 
облици на криминал и каква порака испраќаат до јавноста? 

Анализата на медиумските текстови во Дневник и во Вест 
укажува дека: 

 
Медиумите го нагласуваат насилството врз полицијата 
Во Дневник се објавени седум прилози од кои во пет се објавени 

непосредни физички напади врз полициските службеници, а во два 
непосредни закани врз нив. Во Вест се објавени пет прилози од кои во 
три се наведени непосредни напади, во еден информираат за напад врз 
полициско возило и во еден за упатување закана до полициски 
службеник со поставување бомба на неговото возило. Ваквото 
прикажување на полициската виктимизираност го нагласува 
насилството врз полицијата, а ги игнорира другите облици на криминал 
во кои полицијата е жртва. Поради тоа, кај јавноста се создава 
перцепција дека полицијата се јавува како жртва на напади при вршење 
на нејзините службени дејствија.  

За споредба, во податоците објавени во дневните билтени во 
истражуваниот тримесечен период е регистрирано 21 дело на 
спречување полициски службеници во вршење на службените 
дејствија, во кои се идентификувани 27 полицајци како жртви. 
Споредено со другите облици на криминал, медиумите често избираат 
да ги „пренесат“ тие дела и во печатените медиуми, односно Дневник 
ја информира јавноста за секое трето дело, додека Вест за секое 
четврто дело, кое е истовремено објавено и во дневните билтени. 
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Фаворизирање на полициските службеници како жртви 
Дневник двојно повеќе ја фаворизира полицијата како жртва на 

насилство споредено со Вест и споредено со другите жртви на 
насилнички криминалитет. Конкретно, 23,34 % од насилничкиот 
криминал во Дневник се однесува на насилство врз полицијата, додека 
тој процент кај Вест изнесува 11,37 %. 

 
Полициските службеници се невини жртви, кои не 

допринесуваат за нивната виктимизираност 
Сторителите се гневни граѓани, кои или не сакаат да послушаат 

наредба на полициски службеници при вршење сообраќајни или други 
контроли или се нарушители на јавниот ред и мир под дејство на 
алкохол и своето насилничко однесување го манифестираат и кон 
полициските службеници во ситуации кога тие сакаат да воспостават 
ред. Ваквите податоци укажуваат дека полициската работа е ризична 
работа и е цел на можни физички напади.  

 
ЗАКЛУЧОЦИ 
 
 Полицијата во печатените медиуми добива свој медиумски 
простор, чија големина главно зависи од уредувачката политика на 
медиумот и од развиените односи на комуникација помеѓу конкретниот 
прес и полицијата. Врз основа на анализата на изворите на сознанија 
може да се заклучи дека полицијата е основен и единствен извор на 
информации за нејзиното дејствување, активности и за другите 
околности поврзани со полициската работа. Сепак, Дневник, споредено 
со Вест, остава многу поголем медиумски простор за полицијата: 
повеќе прилози за полициската соработка со граѓаните, за полициската 
ефикасност, за полицискиот криминал и за полицијата како жртва на 
кривични дела. Оттука, Дневник има поголем удел и придонес за 
градење на имиџот на полицијата во позитивна насока. Во тој контекст, 
иако има повеќе прилози за полициската девијантност, анализата на 
содржина покажа дека се минимизираат коруптивните однесувања на 
полицијата, а се нагласуваат прекршувањата против редот и 
дисциплината, што укажува на селективен пристап. Исто така, додека 
Дневник ги фаворизира полициските акции, особено во борбата против 
наркокриминалот, Вест избира да нагласи одредени настани и законски 
решенија со кои се прекршуваат човековите права или кои се тесно 
поврзани со нивното практикување (на пример, воведувањето на 
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можноста да се употребат гумени куршуми или да се „разоружаат 
насилните полицајци“). 

Воведувањето дополнителни можности за пријавување 
кривични дела во полиција укажува на раширеноста на одредени 
форми на криминал, на немањето доволно капацитети да се намали 
темната бројка на криминалот, како и за пасивната улога, не само на 
ранливите жртви, кои во состојба на постојана виктимизираност не го 
пријавуваат делото, туку и на другите граѓани и блиски пријатели кои 
имаат морална обврска да ги заштитат жртвите. Поради тоа, медиумите 
испраќаат апел до читателите за поголема кривичноправна заштита на 
ранливите категории жртви.  

Ако ја прифатиме тезата дека медиумите придонесуваат да се 
зголеми довербата во полицијата со прикажување на соработката со 
граѓаните, на нејзиниот фер однос, како и на ефикасното сузбивање на 
криминалот, тогаш следува дека Дневник е дел од таа стратегија, 
меѓутоа со акцентирање на ефикасноста, наместо на соработката и на 
нејзиниот добар однос. Тоа значи дека медиумите даваат приоритет на 
традиционалниот пристап на полициско работење, а ги минимизираат 
активностите како дел од моделот на полициско работење во соработка 
со заедницата. Тој аспект добива ад хок медиумски простор, и ниту 
полицијата, ниту медиумите не ги информираат граѓаните на редовен и 
на систематски начин, кое во одредени истражувања покажува дека 
нема ефекти врз зголемувањето на довербата. Поради тоа, препораките 
се дека, доколку полицијата сака да ја зголеми својата јавна доверба 
преку медиумите, тогаш менаџирањето на полициската комуникација 
со јавноста треба да биде предмет на поголема професионалност, 
организација и стратешко планирање.  
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ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО И НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО БОРБАТА 
ПРОТИВ КРИМИНАЛОТ ВО ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ 
 
ВОВЕД 

 
Под поимот граѓанско општество може да се сретнат повеќе 

дефиниции и сфаќања. Се прави разлика меѓу дескриптивно-
аналитичкиот и нормативно-политичкиот пристап во неговот 
дефинирање. Така, додека аналитичкиот пристап повеќе се фокусира на 
невладиниот, односно волонтерскиот сектор, нормативниот пристап за 
граѓанско општество ги сметаат „оние чинители кои прифаќаат 
минимум вредности како ненасилство, толеранција, реципроцитет и 
почит, односно посветеност на заеднички човечки вредности кои се над 
етничките, верските или националните граници“.112 Тие чинители, 
според дефиницијата на глобалната организација за граѓанско 
општество, Цивикус (Civikus), „граѓанското општество го сочинуваат сите 
формални и неформални граѓански здружувања, организации и мрежи 
коишто го исполнуваат општествениот простор меѓу семејството, 
деловниот сектор, политичките партии и власта, а кои се здружуваат 
заради остварување заеднички цели и интереси“. Според тоа, во 
граѓанското општество се вклучени: општествени граѓански 
мрежи/умрежувања и организации, трговски друштва, професионални 
организации, граѓански организации, филантропски и други 
фондации.113 Во Законот за здруженија и фондации е наведено дека 
„граѓаните слободно можат да се здружуваат во здруженија на граѓани 
и да основаат фондации заради остварување и заштита на економски, 
социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, 
образовни, спортски и други права, интереси и уверувања во согласност 
со Уставот и законот (членот 2 од Законот за здруженија на граѓани и 
фондации, Службен весник на РМ бр. 31/98). Оттука, во него можат да 
дејствуваат сите граѓани, индивидуално и колективно, за изградба на 
општество, „какво што му е потребно за да не биде негиран како 

                                                           
112 Клековски, С. (2010) Улогата на граѓанското општество во современото општество – 

примерот на Македонија, Политичка мисла, год. 8 бр. 30, јуни, Скопје, стр. 69-78., стр. 

72.  
113 http://www.civicus.org/about-us-125 

http://www.civicus.org/about-us-125
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етичко битие и како граѓанин темел на секое општество.„114 
Основни форми на дејствување се: застапување, одбрана, лобирање, 
градење политики, учество во донесување одлуки, соработка со 
државниот сектор, обезбедување непосредни услуги. Тие се 
истовремено коректив на власта, и на се она што произлегува од 
законодавната, извршната и судската власт во едно општество, но 
можат да остваруваат и комплементарна улога паралелно со другите 
служби од јавниот сектор (едукативни центри, културни центри, 
социјални служби) и/или нивна замена под одредени услови. 

Во делот на криминалитетот, граѓанското општество има мошне 
значајна улога во неговата превенција, како и во заштитата на 
основните човекови слободи и права на сторителите и на жртвите. 
Меѓутоа, перцепцијата за нивното дејствување во јавноста е, секако, 
дел од нивната стратегија за односи со јавноста и, оттука, медиумите, 
како пренесувачи на пораката, ги конструираат, односно пренесуваат, 
на еден или на друг начин, активностите на граѓанското општество.  

Покрај граѓанското општество, застапник и заштитник на 
човековите права е Народниот правобранител. Тој, иако е независен 
и самостоен во извршувањето на своите работи, е орган на 
Република Македонија кој ги штити уставните и законските права 
на граѓаните и на сите други лица кога им се повредени со акти, 
дејствија и пропуштања на дејствија од органите на државната 
управа и од други органи и организации што имаат јавни 
овластувања и кој презема дејствија и мерки за заштита од 
дискриминација... (член 2 од Законот за народен правобранител, 
Службен Весник на РМ, бр. 60/2003, измени и дополнувања бр. 
114.2009). Народниот правобранител особено ги следи состојбите на 
почитувањето и заштитата на уставните и законските права на 
приведените, притворените и лицата што издржуваат казна затвор или 
воспитнопоправна мерка во казненопоправните и воспитнопоправните 
установи. Посетите и увидите, народниот правобранител може да ги 
изврши во секое време без претходна најава и одобрение, како и да 
разговара со лицата сместени во овие органи, организации или 
установи без присуство на службени лица.  

Иако извештаите (периодични, посебни, годишни) се 
транспарентни и се објавуваат на веб-страната на Народниот 
правобранител, тој има законска можност, кога ќе утврди повреда на 

                                                           
114 Донев, Д. (2008). Невладиниот сектор како етички коректив на општеството, 
Македонски центар за меѓународна соработка, Скопје, стр. 23. 
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уставните и на законските права, конкретниот случај да го објави во 
средствата за јавно информирање (член 25/2). Тоа значи дека преку 
соопштенија за јавност, прес-конференции или преку други облици на 
комуникација со медиумите, јавноста може поблиску да се запознае со 
одредени состојби и прекршувања на човековите права како резултат 
на криминални или други казниви активности. 

Имајќи го предвид претходнонаведеното, медиумите, како 
агенси на општественото живеење, односно, како четврта власт во 
државата (покрај извршната, законската и судската власт) се должни да 
го пренесуваат интересот на граѓанското општество и на народниот 
правобранител, да информираат за одредени настани и да 
поттикнуваат критичко мислење и одредени дејствувања. Покрај 
основните традиционални функции (информативната, образовната и 
забавната функција), медиумите вршат и општествена функција, и во тој 
дел тие, ослободени од политичките влијанија и притисоци, треба да ги 
шират ставовите на граѓаните и на граѓанските организации.  

Затоа се поставуваат прашањата: Како медиумите го разбираат 
граѓанското општество и неговата улогата, како и улогата на Народниот 
правобранител во заштита на основните човекови слободи и права, 
како го пренесуваат нивниот јавен дискурс, што избираат да пренесат, 
кого заштитуваат, кого маргинализираат, каква порака испраќаат, кого 
релативизираат, кого игнорираат? Токму затоа, дел од истражувањето 
се однесува на анализа на медиумските прилози поврзани со 
активностите и дејствувањето на граѓанското општество и на народниот 
правобранител за конкретни криминални случувања или загрозувања 
на безбедноста со цел да се одговори на претходно поставените 
прашања. Иако тие претставуваат мал процент во вкупниот број 
прилози (заедно со старите и со новите случаи), податоците од 
квантитативната анализа покажуваат значајно различни теми на 
интерес кај Дневник и во Вест.  

 
 

ЕДИНИЦИ НА АНАЛИЗА 
 
 Како единици на анализа се земени сите прилози во печатените 
медиуми115 штосе поврзани со одредени активности на граѓанското 
општество и на народниот правобранител во борбата против 

                                                           
115 Објавени во текот на истражуваниот период (10 ноември 2014 – 10 февруари 2015 
година) 
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криминалитетот и неговата превенција. Станува збор за 25 прилози, од 
кои 21 се објавени во Вест, а четири во Дневник. Самиот сооднос (5:1), 
кој ја прикажува процентуалната застапеност на прилозите, кои ги 
пренесуваат ставовите на граѓаните во двата медиуми, говори за 
различниот пристап и различните приоритети при изборот на дневните 
настани. Подетаљна анализа на содржината на прилозите ќе биде 
направена во понатамошниот дел од извештајот. 
 
Тема (наслов) и збир на избрани поими (делови од прилогот) во 
медиумските прилози 
 

1. Насилството врз жените залудно се пријавува (26 ноември 
2014, Дневник) 

2. Поради технички застој СОС телефоните молчат пред 
семејното насилство (5 јануари 2015, Дневник) 

3. Девет убиства од семејно насилство од мај до ноември (13 
ноември 2014, Вест) 

4. Секоја трета жена е жртва на насилство (25 ноември 
2014, Вест). 

5. По случаите со силувани малолетници, Зајакната 
контрола во поправниот дом во Велес (18 ноември, 2014, 
Вест) 

6. Ненајавена посета на народниот правобранител откри 
хорор во воспитнопоправниот дом за малолетници 
„Тетово“ Хепатит, шуга, силување и девет неписмени деца 
(15 декември, 2014, Вест) 

7. Расте бројот на децата што користат дрога, Тригодишно 
дете дува лепило, а осумгодишно инјектира дрога (17 
декември 2014, Вест) 

8. Децата најчесто се жртви на насилство во семејството 
(20 ноември 2014, Вест) 

9. Децата учат да му кажат не на престапништвото (18 
ноември 2014, Вест) 

10. Бараме без страв да одиме во школо (2 декември 2014, 
Вест) 

11. Народниот правобранител отвори случај за притворениот 
14-годишник (5 декември 2014, Вест) 

12. Граѓански асоцијации ќе се борат против корупцијата (10 
декември 2014, Вест) 
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13. Опаѓа перцепцијата за нивото на корупција во Македонија 
(30 јануари 2014, Вест) 

14. ЛГБТИ заедницата протестираше пред Обвинителство 
Владата со устав поттикнува хомофобија (23 јануари 2015, 
Вест) 

15. ЛГБТ заедницата протестираше пред државното 
обвинителство (14 ноември 2014, Вест) 

16. Марш против говорот на омраза и на насилството (17 
ноември 2014, Вест) 

17. ЛГБТ заедницата кршеа пред обвинителство (21 ноември 
2014, Вест) 

18. ЛГБТ заедницата по четврти пат кај Зврлевски (28 ноември 
2014, Вест) 

19. Новинарите бараат безусловна слобода за Кежаровски (17 
јануари 2015, Вест) 

20. ЗНМ: не за насилството врз слободата на говор (20 јануари 
2015, Вест) 

21. Судиите на жалат на протестите (21 јануари 2015, Вест) 
22. ЗНМ остро ја осуди жалбата за отпустот на Кежаровски 

(2 февруари 2015, Вест) 
23. ЗНМ Цензурата е забранета со устав (5 февруари 2015, 

Вест) 
24. Протест за поддршка на Кежаровски (21 јануари 2015, 

Дневник) 
25. Не кршете ги вратите во црквите, парите ги носиме во 

банка (23 јануари 2015, Дневник) 
 
Збир на избрани поими 

 
Врз основа на анализираните прилози и теми на обработка, 

поимите се групирани во 10 категории: 1. насилство врз жените, 2. 
сексуална злоупотреба врз деца, 3. врсничко насилство, 4. деца во 
ризик, 5. деца во судир со законот, 6. насилство врз ЛГБТ заедницата, 7. 
говор на омраза, 8. функционирање на правосудните органи, 9. 
корупција и 10. заштита на црковните имоти. 
 Од нив, повеќе од половината се однесуваат на ранливи 
категории граѓани, од кои најмногу прилози има за децата како жртви 
или како сторители на одредени девијантни појави. 
 Во текстот што следува ќе го наведеме збирот на избрани поими, 
кој е предмет на квалитативна анализа на содржина. 
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Насилство врз жените 
Отворање специјализиран шелтер центар за жени-жртви на 

насилство во секој регион, посебна телефонска СОС –линија, кризни 
центри за помош на жртви на силување и на сексуално насилство, 
побараа вчера дваесетина жени и девојки кои протестираа пред 
Министерството за труд и социјална политика. ... оваа година, 
темата на кампањата е „16 дена активизам за 16 убиени жени за 
шест години“... во поголемиот број од овие случаи постоело и веќе 
било пријавено семејното насилство. Затоа е неопходно министерот 
за труд и социјална политика, Диме Спасов да одговори каде е 
пропустот? Можеле ли овие убиства да не се случат? Колку уште 
жени треба да го изгубат својот живот, колку деца треба да 
останат без своите мајки, членови на семејството без своите ќерки, 
сестри, роднини за конечно да се преземе нешто-рече таа. Е време да 
се сопре толеранцијата на насилството врз жените, кое се случува 
пред очите на надлежните институции. ... колку од шелтер 
центрите во земјата се активни и зошто институциите имаат 
недостиг од стручњаци за вакви форми на насилство.  

... се бара и отворање минимум едно советувалиште на 50.000 
жени за давање совети од секаков тип: кризна интервенција, 
психолошко советување, бесплатна правна помош и други (26 
ноември 2014, Дневник, стр. 5). 

СОС телефоните на кои граѓаните може да пријават семејно 
насилство не работат, велат граѓаните што деновиве се обиделе да 
пријават насилник, а од Министерството за труд и социјална 
политика потврдуваат дека телефонот не работи... телефоните се 
објавени на официјалната страница на Министерството за труд и 
социјална политика. Решив да го пријавам на СОС телефонот... по 
ужасот што го слушав, врескањето на жената и молбите да не ја 
тепа, не издржав и пријавив во полиција, но тие ми објаснија дека не 
можат многу да сторат, згора на се, морав да се претставам со име 
и со презиме, а јас сакав да сум анонимна. Полицијата дојде за 15 
минути, но соседот одрекуваше и инсистираше да му кажат кој 
пријавува глупости. ... сега стравува оти насилникот од соседството 
ако дознае дека таа го пријавила, дека и неа ќе ја малтретира.  

Од министерството за труд и социјална политика велат дека 
линијата 15 700 (на невладината организација на жените на град 
Скопје – подвлекла ВС) е во прекин поради технички причини... не 
објаснија од какви технички проблеми телефонот е исклучен и колку 
долго ќе биде надвор од употреба. На официјалната страница на 



166 
 

Министерството стои дека граѓаните може да се јавуваат и на 
бројот 15131 (на Кризниот центар „Надеж“, подвлекол ВС), но само 
во периодот од 8,30 до 16,30 часот секој работен ден.  

Ивана Костовска, социјален работник во Кризниот центар 
„Надеж“ вели дека нивниот СОС телефон работи независно од 
надлежното министерство и тоа 24 часа седум дена во неделата. 
Ако има видливи повреди по телото тогаш веднаш ја праќаме на 
лекарски преглед, потоа следно е да се пријави во полиција и на 
крајот во центрите за социјална работа. На СОС-телефонот 
пријавуваат секаков вид насилство. Но во последно време зголемен е 
бројот на деца што си ги малтретираат родителите, вели 
Костовска (5 јануари 2015, Дневник, стр. 7). 

Државата не нуди заштита на граѓаните од семејно 
насилство посебно поради тоа што во сите случаи насилникот бил 
пријавуван во полиција. Ова е алармантна бројка која укажува за 
нефункционирање на системот за заштита на жртвите од семејно 
насилство – рече Димушевска (Национална мрежа против насилство 
врз жените и семејно насилство) (13 ноември 2014, Вест, стр. 7). 

 
Сексуална злоупотреба врз деца 
„Државен совет за превенција на малолетничкото 

престапништво... во двата случаи со силување малолетници во 
затворот во Велес излегле на терен и донеле соодветни заклучоци. 
„во постапка се одредени одговорности и одредени промени на кадри, 
и уште еднаш се зајакнува контролата на оваа институција, особено 
за условите, кои се многу лоши„ - рече Гиновски. Тој рече дека во тек е 
изградба на новиот дом и дека подобрите услови ќе придонесат да не 
доаѓа до вакви случаи. Иако не се оправдание, во голем дел, за 
ваквите случувања влијаат и условите„ - рече Гиновски (18 ноември 
2014, Вест, стр. 7). 

Ненадејната посета била направена поради зачестените 
сексуални злоупотребувања на штитениците во домот и 
присилувањето на жртвите кои пријавуваа силување и сексуално 
злоупотребување од нивни врсници во домот да ги сменат изјавите 
пред истражните органи.  

 
Врсничко насилство 
„крајно време е да се сопре насилството врз гимназијалците. 

Бараме безбедност и гаранција дека секој од нас ќе го преживее 
големиот одмор и оти секој од нас ќе се врати безбедно дома... 
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Бараме осуда и одговорност од надлежните за овој настан и 
соодветни казни за напаѓачите и одговорните... Бараме дислокација 
на македонските паралелки во соодветен простор и осигурување на 
безбедноста на учениците и на професорите... дадоа поддршка и 
учениците македонци од другите средни училишта во Тетово, зошто 
и тие често, на пат до училиштето или во него се среќаваат со 
истите проблеми. 

Ги сослушав барањата на учениците и на родителите и ќе им 
ги пренесам на моите претпоставени во општината и во 
Министерството. По консултациите со нив, ќе може нешто 
поконкретно да се каже, каква алтернатива може да се најде за 
барањата на родителите и на учениците – изјави Намик-Ќемал 
Мустафади, директор на тетовската гимназија (2 декември, 2014 
Вест, стр. 4 – 5). 

 
Деца во ризик 
Програма за зајакнување на семејството изминатите две 

години е имплементирана во 10 пилот-училишта, а во неа 
учествувале 350 родители и деца...програмата ја спроведуваат 
Државниот совет за превенција од детско престапништво и 
Министерството за правда и таа досега покажала ефикасност во 
зголемување на способноста на децата да постават соодветни 
граници под притисоците на врсничката група, а родителите да им 
покажат љубов и поддршка на своите деца и да ги применуваат 
научените родителски вештини (Децата учат да му кажат НЕ на 
престапништвото, 18 ноември 2014, Вест, стр. 2). 

Тој ги лоцира проблемите поради кои децата и малолетните 
штитеници се агресивни и сексуално насилни и бара државата итно 
да преземе мерки.  

Не се вршат ни задолжителните прегледи врз 
малолетниците кои поради лошо поведение ќе бидат испратени во 
самица... Затекол три лица во самица. 

Народниот правобранител констатира дека ВПД „Тетово“ не 
ги исполнува условите за воспитување, образование, 
превоспитување и ресоцијализација на децата и малолетниците, кои 
со судска одлука се праќаат таму на издржување на воспитно-
поправни мерки. Притоа, тој многу прецизно наведува што треба да 
направи државата, на товар на буџетот, за да се подобри ужасната 
слика во домот за штитеници (15 декември 2014, Вест, стр. 2 – 3). 
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Се намалува старосната граница на децата што користат 
дроги, а расте и бројот на децата корисници на дроги... потребни се 
соодветно згрижување, третман и лекување на децата кои 
употребуваат дроги, како и соодветни установи за нивна грижа. Ова 
вчера беше констатирано на тркалезната маса „Третман и грижа за 
децата кои злоупотребуваат дроги“ во организација на народниот 
правобранител на Република Македонија и на здружението ХОПС – 
Опции за здрав живот.  

Потребно е спроведување континуирани мерки за превенција, 
едукација во сите степени во образованието, за штетноста од 
употребувањето дроги. Исто така потребно е и зајакнување на 
семејството, како основна заедница, и зголемување на 
капацитетите на органите кои вршат надзор на семејството за да 
можат да оценат кога може средината да влијае негативно на 
детето и тоа да се најде во состојба да манифестира девијантно и 
криминогено однесувње, кое доведува и до користење дроги – рече 
Мемети.  

ХОПС укажа и на потребата од програми за третман на 
децата кои употребуваат дроги. Во последните три години немаме 
ниту едно дете под 18 години што било вклучено во центрите за 
лекување од зависности. На клиниката за детски болести и 
психијатрија ад хок во изминатите години прифаќале деца кои 
употребуваат дроги. Тоа не се соодветни програми преку кои може 
да се работи со тие деца – рече Воскре Наимовска-Илиева од ХОПС (17 
декември 2014, Вест, стр.6). 

Дете заболено од хепатит, оставено без посебен режим на 
исхрана, дете заболено од шуга, ниеден малолетник вакциниран од 
заразни болести (15 декември 2014, Вест). 

Според податоците на СОС телефонот на правата, детската 
амбасада во светот Меѓаши, од 408 потенцијални жртви, 62 деца 
биле жртви на насилство во семејството. Во најголемиот број 
случаи децата биле жртви на физичко и на психичко насилство... 
семејното насилство е најчест вид насилство кое се јавува врз 
децата. Денес е светскиот ден на детето... (Децата најчесто се 
жртви на насилство во семејството, 20 ноември 2014, Вест, стр. 2). 

 
Насилство врз ЛГБТ-заедницата 
ЛГБТИ-активистите, заедно со Хелсиншкиот комитет за 

човекови права, вчера го изразија револтот пред Јавното 
обвинителство на Македонија, поради тоа што не е завршена 
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ниедна истрага за насилствата против оваа заедница, вклучувајќи го 
и најновиот напад и демолирање на кафулето „Дамар“.  

Не смеете да го блокирате влезот – реагираше 
обезбедувањето. 

Смееме пола час да го блокираме влезот во знак на протест. 
Не си го знаете Уставот. Ова е наш простор, ова е јавен простор, 
платен со наши пари“-реагираше Пировска, која искажа 
незадоволство од неефикасноста и незаинтересираноста, како што 
рече на Обвинителството за истрагите за насилствата врз ЛГБТ-
луѓето  (ЛГБТИ-заедницата протестираше пред државното 
обвинителство (14 Ноември 2014, Вест, стр.6). 

Активистите од Националната мрежа против хомофобија и 
трансфобија (НМХТ) вчера по трет пат протестираат пред Јавното 
обвинителство на Македонија... бидејќи за ниедно од насилствата 
врз ЛГБТ луѓето Обвинителството не кажа дека има напредок или 
финиширана истрага ... цели две години случаите на напад врз ЛГБТИ 
заедницата не се процесуирани. Ниту еден сторител до денеска не е 
откриен, а овие случаи дојдоа до ниво на реакција од странските 
амбасади во Скопје и повик до органите на прогонот да ги расветлат 
бруталните напади...за четири останати случаи за кои не се 
идентификувани напаѓачите – рече Антонио Михајлов од 
Националната мрежа.  

Тој го праша Јавниот обвинител на Македонија Марко 
Зврлевски: „Како Зврлевски или членовите на неговото семејство би 
се чувствувале кога вакви напади би се извршувале врз него, врз 
членовите на неговото семејство и врз неговиот имот. Како тогаш 
би се чувствувал кога по две години од ваквите напади нема никаков 
одговор од надлежните органи?“ (ЛГБТ луѓето „кршеа“ пред 
Обвинителството, 21 ноември 2014, Вест, стр. 6). 

Упати писмо до Владата, Министерството за внатрешни 
работи, Обвинителството и до надлежните судови за нерешените 
тешки инциденти против ЛГБТ луѓето во Скопје. 

Бараме јавна осуда од премиерот Никола Груевски, од Владата, 
од Министерката за внатрешни работи и од министерот за правда 
за хомофобичното насилство од омраза против ЛГБТИ луѓето во 
РМ... 

За насилство, предизвикување општа опасност и расна и друга 
дискриминација, преку прогонување на организации или на поединци 
поради нивното залагање за рамноправност на луѓето ... за говорот 
на омраза кој следеше на социјалните мрежи по нападот, и за 
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предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, 
расна, верска и друга дискриминаторна основа, против медиумите 
кои пред настанот објавуваа содржини со говор на омраза и повици 
на насилство против ЛГБТИ луѓето (28 ноември 2014, Вест, стр. 6). 

Кој е тука под закана? Дали ЛГБТИ луѓето што секојдневно 
живеат во постојан страв од насилство и во услови на неказнување 
на насилниците?... претставниците на ЛГБТИ заедницата се повеќе 
се прифатени од сите невладини организации и здруженија и редовно 
се во првите редови на сите граѓански протести организирани во 
Скопје од која било НВО (23 јануари 2015, Вест, стр. 6). 

 
Говор на омраза 
Стотина граѓани маршираа по повод меѓународниот ден на 

толеранција... тие побараа од граѓаните да имаат толеранција, да 
нема говор на омраза и да се запре насилството. „Сведоци сме дека 
изминатите години е зголемен бројот на кривичните дела од омраза, 
сведоци сме дека е зголемена омразата кон сите оние кои по своите 
карактеристики се различни од мнозинството население во 
Македонија....не се по ќеф на владеачката структура. 

Ние маршираме за да го изразиме својот револт заради тоа 
што се случува и за да потсетиме дека во оваа земја треба да владее 
љубов, а не омраза-рече Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет.  

Обединетите нации налагаат обврска на секоја влада на оваа 
планета на овој ден да даде отчет за тоа што направиле за да ја 
обесхрабрат нетолеранцијата, практикувањето на говор на омраза 
и насилство против различните“-рече Џабир Дерала од „Цивил“ – 
Марш против говорот на омраза и насилство (17 ноември 2014, Вест, 
стр. 7). 

 
Функционирање на правосудните органи 
За нас е прифатлива само ослободителна пресуда за 

новинарот Томислав Кежаровски. Оваа осудителна пресуда на 
Апелациониот суд нема лесно да помине, остро реагираше вчера 
претседателот на Здружението на новинари... дојдоа новинарите да 
искажат револт против пресудата на овој суд...на собирот беше 
искажана и солидарност за осудениот колега за напишан текст... 

„со оваа одлука Апелација направи политички калкулации. 
Наместо да води сметка дека новинарот не направи ништо лошо 
туку сакаше да открие злоупотреба на јавните институции, одлучи 
да го спаси образот на тие што направија погрешна процена дека 



171 
 

затворањето на новинар во Македонија може лесно да помине – рече 
Селмани. Единствената правилна одлука на судот, продолжи тој ќе 
беше ослободителна пресуда. ... Кежаровски е новинар што само 
сакал и успеал на јавноста да и пренесе дека државните институции 
од позиција на моќ правеле незаконитости во еден судски процес. 
Што треба уште да се случи?  

ЗНМ и Синдикатот на новинари се шокирани од 
спроведувањето во затвор по итна постапка на колегата 
Кежаровски. Ова е брутален чин на демонстрација на сила. Ваквото 
однесување само потврдува дека одлуката е политичка, а не судска. 
Правда во Македонија велат партиите на власт, а не судовите! – 
реагираше ЗНМ. Здружението итно го повика министерот за правда 
Аднан Јашари да покрене иницијатива за ослободување на 
Кежаровски, а претседателот Горѓе Иванов веднаш да ја прифати. 

Здружението на судии ги осудува вчерашните протести 
против судските одлуки и апелира во случајот со новинарот 
Кежаровски да не се омаловажуваат судските одлуки. ... без разлика 
што е загарантирано правото на протест на секој, судските одлуки 
единствено можат да се преиспитуваат во судска инстанца и 
непримерно е да се попречува работата на судовите и притоа да се 
користи улична демократија за промена на одлуки, кои и тие што 
протестираат се свесни дека не можат да ги издејствуваат надвор 
од институционалното – се вели во вчерашното соопштение на 
Здружението (21 јануари 2015, Вест, стр. 3). 

Претседателот на ЗНМ Насер Селмани јавно ги праша 
судиите кои учествувале во носењето на пресудата „да не сакате да 
ви аплаудираме за ваквата срамна одлука„ (20 јануари 2015, Вест, 
стр. 4). 

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) остро ја 
осудува жалбата на Основното јавно обвинителство за гонење на 
организиран криминал и корупција на одлуката за условен отпуст на 
новинарот Томисла Кежаровски како невешт театар да се одглуми 
правна држава и бескрупулозна игра на нерви на штета на еден 
невин новинар и на слободата на говорот. ЗНМ смета дека жалбата 
... е одмаздничка и нехумана. Ова институција (обвинителството) 
одбива да ја прифати одговорноста што две години гони невин човек. 
Однесувањето на Обвинителството, смета ЗНМ е нечовечко 
изживување врз Кежаровски и неговото семејство, со цел да се 
скршат и да стават пример за сите други новинари и граѓани што ќе 
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се дрзнат да го предизвикаат системот кога им се кршат нивните 
слободи и права (2 февруари 2015, Вест, стр. 3). 

Здружението на новинари на Македонија најостро ги осуди, 
како што рече, заканите за кривичен прогон на новинарите упатени 
од Основното јавно обвинителство ... ако објавуваат материјали кои 
можат да станат предмет на кривична постапка. „ваквото 
однесување на Обвинителството е бесмислено затоа што дрско 
бара да се укине улогата на медиумите како коректив на властите 
во едно демократско општество – смета ЗНМ и потсетува дека не 
постои таков закон во Македонија кој му дава право на обвинителот 
да воведува цензура за објавување материјали кои откриваат 
кривични дела. Обвинителството може да повика да не се 
објавуваат материјали за истрага која е во тек, меѓутоа да се бара 
необјавување на материјали кои можат да бидат предмет на 
кривична постапка е рамно на апсурд и претставува тешка 
злоупотреба на институцијата е ставот на ЗНМ (5 февруари 2015, 
Вест, стр. 4). 
 

Корупција 
Петнаесет граѓански организации вчера основаа Платформа 

за антикорупција. Ќе ги следи и анализира правната рамка и 
актуелните јавни политики и активности за спречување на 
корупцијата, ќе иницира јавна дебата за квалитетот на законите и 
ќе иницира законски измени каде што е потребно ... и анализа на 
институциите кои се задолжени за борба против корупцијата... (10 
декември, 2014, Вест, стр. 2). 

Корупцијата во Македонија е рангирана како петти најголем 
проблем во државата, по невработеноста, сиромаштијата, ниските 
приходи и високите цени. Досега таа од граѓаните беше рангирана 
меѓу првите три проблеми. (истражување на МЦС). Според овој 
извештај, индексот на распространетоста на корупцијата е 
намален од 6,8 на 5,9. Сепак, како што се вели во извештајот, бидејќи 
се работи за индикатор на перцепции, ова може да се должи на 
помалото известување во медиумите за корупцијата (30 јануари 
2015, Вест, стр. 2). 

 
Заштита на црковните имоти 
... само лани провалиле во 30 верски објекти... Им порачуваме 

на крадците повеќе да не ги разбиваат вратите на црквите и 
манастирите зошто во нашите објекти повеќе нема да наоѓаат 
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пари. Отсега секојдневно парите се носат во банка...- ова следува 
како превентивна мерка поради честите провали во верските 
објекти во регионот.  

Видеонадзор има и во централните храмови во уште неколку 
града...Поголеми штети имаме од санирањето на штетите по 
разбојништвата – поправка на врати, прозорци, каси... веруваме дека 
и тоа насилно влегување ќе престане кога крадците ќе знаат дека во 
црквите нема да најдат денар. ... најголем дел од извршителите веќе 
биле регистрирани криминалци ... Некогаш се случува и преку ден, 
некои наркозависници да посегнат по некој денар оставен од 
верниците на иконите. И самиот на дело видов девојка како од икона 
во штипска црква зема 40 денари. Ми рече: „извини попе, ми беа 
неопходни“ - вели тој. 

... за да се заштитат од крадци, но и да се стават на едно 
место како вредно културно наследство ... во соработка со Заводот 
и Музејот од Штип се отворени галерии на икони ... (23 јануари 2015, 
Вест, стр. 11). 

 
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 

 
Насилство врз жената  
 

Насилството врз жените во медиумите добива одредено место 
како резултат на два позначајни поводи. Едниот е одбележувањето на 
Меѓународниот ден на борба против насилството врз жените од страна 
на граѓанските организации, кои секоја година на 25 ноември ја 
одбележуваат борбата за заштита на жртвите на семејно насилство, 
кога и почнува глобалната кампања под мотото „16 дена активизам“. 
Другиот повод е зголемениот број убиства врз жените, што ги 
алармираше не само институциите и граѓанските организации, туку и 
медиумите да проговорат како за конкретните случаи на убиства, така и 
за другите убиства извршени во изминатите години во Република 
Македонија. Тој број во последните шест години изнесува 16, што 
послужило за име на кампањата „16 дена активизам за 16 убиени жени 
за шест години“. 

Имајќи ги предвид активностите на граѓанскиот сектор, 
медиумите ги акцентираат убиствата врз жени кои се случуваат често 
поради толеранцијата на полесните облици на насилство, кои доколку 
не се спречат навреме предизвикуваат фатални последици.  
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Од разните видови насилства врз жени, медиумите го 
нагласуваат семејното насилство и ја истакнуваат одговорноста кај 
надлежните институции бидејќи „во поголемиот број од овие случаи 
постоело и веќе било пријавено семејното насилство“, односно ја 
пренесуваат изјавата од граѓанскиот сектор дека државата не нуди 
заштита на граѓаните од семејно насилство, системот не функционира, 
не работи СОС-телефонот објавен на веб-страната на Министерството за 
труд и социјална политика и нема доволен број стручњаци за семејно 
насилство во малиот број шелтер-центри кои се активни за заштита на 
жртвите.  

Барањата за отворање специјализирани шелтер-центри укажува 
на зголемување на бројот на жените – жртви на насилство, кои, според 
видот на насилството, треба да имаат посебен третман и заштита.  

Нагласувањето дека „жртвата го пријавува насилникот во 
полиција“ праќа порака дека кај случаите кај кои има позачестена 
примена на насилство во рамките на семејството, жртвата се одлучува 
да го пријави насилството. Но, поради немањето соодветна реакција, 
тоа продолжува и завршува со уште потешки последици. 

Исто така, продолжувањето на виктимизацијата укажува дека 
„полесните“ облици на семејно насилство се толерираат или не се 
препознаваат, како од самите жртви, така и од институциите.  

„Ако има видливи повреди на телото, тогаш веднаш ја 
праќаме на лекарски преглед, потоа следно е да се пријави во полиција 
и на крајот во центрите за социјална работа.“ (5 јануари 2015, 
Дневник, стр. 7). 

Ако го отфрлиме лекарскиот преглед неопходен за санирање на 
телесните повреди, полицијата, иако често се критикува, сè уште се 
смета за прва инстанца која треба да одговори на семејното насилство, 
додека социјалните служби се гледаат како втора инстанца. Ова 
укажува дека пријавувањето на сторителот (насилникот) за активистите 
и активистките за заштита на човековите права е пред обезбедувањето 
социјална и психолошка помош и заштитата на жртвата (жената).  

Медиумите, со пренесувањето на изјавата дека „во последно 
време зголемен е бројот на децата што си ги малтретираат 
родителите“ (5 јануари 2015, Дневник, стр. 7), пред јавноста го 
отвораат и тоа прашање, односно укажуваат дека под семејно 
насилство се подразбира не само насилство врз жената и врз децата, 
туку и обратно, насилство врз постарите родители извршено од страна 
на нивните деца. На тој начин, медиумите ги разбиваат стереотипните 
гледишта за семејното насилство и ја зголемуваат свеста кај граѓаните 
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за присутноста на таа појава, што може да се толкува на повеќе начини. 
Едно е објаснувањето дека насилството врз родителите е зголемено по 
обем, а друго е објаснувањето дека родителите се поохрабрени да ги 
пријавуваат своите деца и да ги искажат своите проблеми пред 
граѓанските организации.  

Исто така, од анализата на содржина на дел од медиумските 
текстови може да се заклучи дека мал број активистки за човекови 
права („дваесетина жени и девојки“) протестираа за да го изразат 
своето незадоволство од функционирањето на надлежното 
министерство за заштита на жените што се жртви на насилство. Тоа 
потврдува дека заштитата на жените-жртви на насилство е предмет на 
интерес на мал број граѓански организации специјализирани за таа 
категорија, односно дека „жените се борат за женските права“.  

Пораките од содржината  
Медиумите ги пренесуваат пораките на граѓанскиот сектор, но 

врз основа на користениот јазик и испратените пораки може да се 
заклучи следново: 

Зголемувањето на бројот на жените-жртви на насилство со 
фатални последици е резултат на несоодветната заштита од 
надлежните институции. Граѓанските здруженија се немоќни пред 
институциите да пружат соодветна помош на жртвите, односни тие 
постојат за да алармираат, набљудуваат и критикуваат. Критиката од 
граѓанскиот сектор за пасивноста и одговорноста на социјалните служби 
и на полицијата, во суштина, ја потврдува нивната немоќ тие да 
одговорат на барањата на зголемениот број жртви и да пружат 
соодветна психо-социјална помош. 

Оттука, може да се констатира дека во Република Македонија 
граѓанските организации сè уште немаат комплементарна улога во 
системот на заштита на жртвите на насилство. Покрај тоа, барањата 
насочени кон отстранување, односно неутрализирање на насилникот 
како причинител за насилството, имплицитно покажува дека жртвата не 
се гледа како активна страна која може да биде дел од решението, туку 
се гледа само како немоќна страна на која ѝ треба помош и заштита.  

 
Сексуално насилство врз деца 
 
 Кога станува збор за информирање за насилството меѓу младите 
и за граѓанските активности поврзани со овој проблем, Вест одвојува 
одреден медиумски простор, додека Дневник ги игнорира 
активностите на граѓанското општество во истражуваниот период.  
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Мошне индикативна и значајна разлика меѓу двата печатени 
весници во изборот на прилози поврзани со врсничкото насилство и со 
злоупотребата на децата се случаите на силување во ВПД Тетово со 
седиште во Велес, како и за состојбата и условите кои постојат во нив.  

Серијата од шест прилози116 поврзани со состојбата во ВПД и со 
силувањето врз штитеници од други штитеници се прикажува само во 
Вест. Со тоа Вест го актуализира проблемот во ВПД и ја пренесува 
загриженоста на Народниот правобранител и на Државниот совет за 
превенција на малолетничкото престапништво. 

Од анализата на содржина на текстот се заклучува дека случаите 
на сексуално насилство од страна на самите штитеници не се изолирани 
случаи со кои се запознати надлежните институции, и за дел од нив е 
поведена соодветна судска постапка. Реакциите на Народниот 
правобранител и на Државниот совет за превенција се резултат на 
одредени проблеми кои постојат не само во самиот воспитно-поправен 
дом, туку и во судскиот процес, а одговорноста ја адресираат кај 
надлежната служба во домот. Изјавата „во постапка се одредени 
одговорности и одредени промени на кадри“ укажува за злоупотребата 
на децата не само од штитениците, туку и за институционална 
злоупотреба. Посочувањето на условите во домот како причинители за 
таквите состојби ја релативизира и намалува одговорноста на кадарот, а 
изградбата на нов дом не го решава тој проблем. 

 
Пораките од содржината  
Со актуализирањето на таа појава и ставањето акцент на 

одговорноста на кадарот до јавноста се пренесуваат следниве пораки:  
Децата кои се воспитно запуштени од страна на примарното 

семејство, кои издржуваат заводска воспитна мерка, продолжуваат со 
своето девијантно однесување во домот. Оттука, домот, наместо место 
за поправање, е место каде што се врши криминал, односно се 
злоупотребуваат децата. Тоа значи дека запоставувањето и неводењето 
соодветна грижа и воспитување врз децата се пренесува од примарното 
семејство во секундарната средина т.е. во домот. Негрижата и 

                                                           
116 Со вештачење ќе се докажува силување од пред шест месеци (12 ноември 2014), 

Зајакната контрола во поправниот дом во Велес (18 ноември 2014), Хепатит, шуга, 

силување и девет неписмени деца (15 декември 2014), Поднесени обвиненија за 

силување и прокривање силување на малолетни штитеници (26 јануари 2015), Со два 

кујнски ножа се обидел да убие лекар (28 јануари 2015). 
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непостоењето соодветна контрола кај децата предизвикува чувство 
дека се оставени сами да се грижат за себе и „посилните“ деца 
стануваат злоупотребувачи, а „послабите“ злоупотребени.  

Ваквата состојба создава слика дека децата веќе еднаш 
запоставени продолжуваат да бидат запоставени и надвор и внатре, а 
внатре во домот запоставувањето е уште понехумано поради тоа што е 
свесно, небрежно и вршено од оние старатели кои по закон се должни 
да ги воспитуваат и да се грижат за тие деца. 

Друга значајна порака е дека потиснатите деца на улица 
остануваат потиснати деца во домовите. Таа маргинализација 
продолжува и кај граѓаните создава перцепција за безнадежност и 
непоправливост. 

Претходнонаведеното потврдува дека заборавот на општеството 
да се постапува во најдобар интерес на детето и секогаш кога е 
неопходно да му се пружи соодветна помош и заштита се пренесува од 
макросредината во микросредината т.е. во самиот завод основан токму 
за обезбедување помош и поддршка на тие деца. Вест, со 
актуализирањето на прашањето за состојбата на децата во домовите, 
всушност, ја потсетува јавноста за нивната заборавеност од јавноста.  

Трета мошне значајна порака е дека непријавувањето за 
сексуалните злоупотреби на децата во домовите е посериозен проблем 
и поголема злоупотреба од самиот чин.  

 
Врсничко насилство 
 

Врсничкото насилство со или без етничка димензија е присутно 
во печатените медиуми. Тоа се претставува преку изборот и 
прикажувањето на насилничките кривични дела како што се: „учество 
во тепачка“, „насилство“, „телесни повреди“ и слични дела на една 
група врз друга група млади или поединци. Таа појава добива сè 
поголеми размери, за што говори и статистиката на полициските органи 
и нивните извештаи. Во Анализата на Министерството за внатрешни 
работи за состојбите со малолетничката делинквенција е наведено дека 
„во рамките на делата проследени со елементи на насилство, 
загрижува сé почестата употреба на огнено и ладно оружје, кое 
честопати го употребувале на јавни места, како што се училишта, 
автобуси, постојки и сл., повредувајќи притоа свои врсници, а со 
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ваквото однесување предизвикале чувство на страв и вознемиреност 
кај граѓаните.“117 

Иако граѓанското општество посветува значајно внимание на 
проблемот на училишното насилство за што во изминатиот период се 
спроведени повеќе истражувања118, во истражуваниот период во 
медиумите не се прикажани конкретни активности на граѓанските 
организации поврзани со него. 

Сепак, од анализата на податоците се утврди дека, поради 
зголеменото чувство на небезбедност и страв од виктимизација 
предизвикано поради зголемените насилства, во Тетово се одржал 
протест на учениците и на нивните семејства. Тој настан е пренесен 
само од страна на Вест. Со изборот на изјавите на дел од учесниците се 
нагласува дека безбедноста во училиштата е намалена, стравот кај 
учениците е зголемен, а одговорноста е лоцирана кај надлежните 
служби во училиштето бидејќи не реагираат навреме против 
континуираните насилства во училиштата. Тие добиваат етничка 
димензија, со тоа што за „виновници“ се прогласуваат учениците од 
албанската заедница. Во прилог на тоа е изјавата „бараме дислокација 
на македонските паралелки во соодветен простор“, што укажува на 
нарушен соживот и нетрпеливост меѓу младите од различни етнички 
заедници, а решението за таквата состојба се бара во раздвојување, 
наместо во помирување. Исто така, со пренесувањето на дел од 
изјавите на учениците („дадоа поддршка и учениците македонци од 
другите средни училишта“) се засилува девијантноста на другата 
етничка заедница. 

Втората порака којашто, преку прикажувањето на протестот, се 
испраќа до читателите е поврзана со улогата на самото училиште да 
создаде безбедна средина за учење. Неговиот директор, поради 
немоќта да се справи со настанатите проблеми, помош бара од 
локалната власт и од надлежното министерство. Фактот дека тој не 
може да понуди конкретен одговор на барањата на учениците и на 
родителите значи дека училиштето нема развиено соодветни политики 
и програми за справување со насилството. Затоа, и директорот, како и 
учениците, барајќи го решението надвор од училиштето („по 

                                                           
117 5.3.2014 Анализа на состојбите со малолетничката делинквенција во 2013 година, 
достапно на www.moi.gov.mk 
118 Истражувања поврзани со училишното насилство се спроведени од страна на 
Првата детска амбасада на светот „Меѓаши“, Здружение за криминалистика – Скопје, 
Факултетот за безбедност – Скопје, Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје. 
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консултациите со нив ќе може нешто поконретно да се каже, каква 
алтернатива може да се најде за барањата на родителите и на 
учениците“, 2 декември, 2014 Вест, стр. 4 – 5) укажува дека го 
поддржуваат процесот на раздвојување наместо на помирување и на 
мирно решавање на споровите. На тој начин, наместо да го реши, 
училиштето го продлабочува јазот меѓу младите од различните етнички 
заедници. 

 
Пораката од содржината  
Имајќи го предвид демографскиот состав на граѓаните во 

општина Тетово, Вест го изразува незадоволството на Македонците, кое 
е манифестирано преку протест и прикажува дека македонските 
ученици во Тетово се загрозена категорија, а албанските ученици се 
„напаѓачите“ и дека вториве предизвикуваат чувство на страв и 
несигурност кај младите. Прикажувањето на протестот и барањата на 
учениците и на родителите остава порака дека нема подготвеност за 
дијалог и за надминување на проблемот, туку се бара јавна осуда и 
одговорност.  

Втората порака што се испраќа до македонските читатели е дека 
тетовската гимназија со директор од албанска етничка заедница нема 
доволно капацитет да се справи со постоечките проблеми. Имено, 
барањето помош од институции со поголема моќ на одлучување, од 
една страна, ја покажува зависноста на јавните служби од „власта“, 
додека од друга страна е потврда за потребата од интерсекторски 
пристап во решавање на проблемите и посветување поголемо 
внимание за нив.  

Ваквиот начин на прикажување на настанот ги стигматизира 
албанските ученици, а македонските ги прикажува како ранлива 
категорија, која не е спремна на дијалог и на активно учество во 
решавање на проблемите.  

Игнорирањето на Дневник да го прикаже интересот на граѓаните 
во Тетово е потврда на тезата дека Дневник не посветува должно и 
потребно внимание за граѓанските активности, како да се тие од 
второстепено значење и како да не ја отсликуваат вистинската состојба 
на настаните. 

 
Деца во ризик 
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Децата во ризик119 како една од најранливите групи во 
општеството, која се наоѓа во состојба на ризик од разни причини, 
добива одреден медиумски простор во Вест, за разлика од Дневник, кој 
продолжува со нивната маргинализација. Мошне индикативно е што 
светскиот ден на детето, кој се одбележува како годишнина од 
донесувањето на Меѓународната декларација за правата на детето 
во 1959 година од Обединетите нации и од усвојувањето на 
Конвенцијата за правата на детето од 19 ноември 1989, 
ратификувана и од нашата земја во 1993 година, не добива заслужен 
медиумски простор во печатените медиуми што се предмет на 
истражувањето. Тој ден треба да биде особено одбележан за 
запознавање и потсетување на јавноста за основните принципи при 
постапување со децата (најдобар интерес на детето, недискриминација, 
учество и партиципација). Конвенцијата за правата на детето треба 
да биде постојано отворена пред секој што постапува со деца и токму 
затоа тој ден би требало да биде посебно одбележат од сите чинители 
во постапувањето со децата (државните институции, граѓанските 
организации и медиумите како пренесувачи на настани или како 
иницијатори за подготовка на прилози по тој повод). 

Анализата на медиумските текстови покажува дека само во еден 
прилог во Вест во последната реченица е наведено: „денес е светскиот 
ден на детето, кој се одбележува 25 години од усвојувањето на 
Конвенцијата за правата на детето“(20 ноември 2014, Вест, стр. 2). 

Во врска со посебните состојби на ризик, особено се акцентира 
ставот на граѓанското општество за децата што злоупотребуваат дрога, 
децата во домови и децата што се жртви на насилство.  

На прашањето како Вест ја разбира и пренесува состојбата со 
злоупотреба на дроги од децата и активностите на граѓанското 
општество и на Народниот правобранител, од анализата на содржината 
се констатира дека тој проблем е сериозен од повеќе аспекти: зголемен 
број корисници, намалена возрасна граница, несоодветен третман, 
изедначување со возрасните корисници. Фактот дека „во последните 
три години немаме ниту едно дете под 18 години што било вклучено 
во центрите за лекување од зависности“ (17 декември 2014, Вест, 

                                                           
119 Според Законот за правда на деца (Службен весник на РМ бр. 48/2013), деца во 
ризик се воспитнозапуштени деца, улични деца и деца на улица, деца што 
злоупотребуваат дрога, деца – жртви на насилство, деца со посебни потреби, како и 
деца од сиромашни семејства. Наведените околности создаваат состојба на ризик во 
која можат да се најдат децата.  
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стр.6) укажува дека децата се оставени сами да се справуваат со 
проблемот (без институционален третман) сè додека не преминат во 
доцна фаза на зависност, која бара континуирано лекување од центрите 
за зависности. Ваквата изјава, исто така, укажува дека нашите 
институции не преземаат соодветни превентивни мерки, како и мерки 
за идентификација и рана интервенција на состојбата на ризик. Од 
друга страна, укажувањето на граѓанската организација ХОПС „за 
потребата од програми за третман на децата кои 
злоупотребуваат дрога“ (17 декември 2014, Вест, стр.6) потврдува 
дека самата организација нема капацитети да се справи со проблемот и 
алармира дека е потребна посебна стручна, лекарска и друга помош за 
децата. 

Со пренесувањето на дел од изјавата на Народниот 
правобранител дадена на тркалезната маса „Третман и грижа за децата 
кои злоупотребуваат дроги“ дека „... потребно е зајакнување на 
семејството, ... и зголемување на капацитетите на органите кои 
вршат надзор на семејството за да може да оценат кога може 
средината да влијае негативно на детето и тоа да се најде во 
состојба да манифестира девијантно и криминогено однесување, кое 
доведува и до користење дроги“ (17 декември 2014, Вест, стр.6), се 
нагласува семејството како ризик фактор за децата.  
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Насилство врз ЛГБТ-заедницата 

 
Врз основа на презентираните податоци за насилството врз ЛГБТ-

заедницата, може да се согледа дека постои институционален молк и 
отсуство на осуда кон тоа насилство, со што до јавноста се испраќа 
порака дека насилството врз ЛГБТ-заедницата е неказниво, тоа се 
толерира од страна на институциите и не се признава нејзиниот статус 
на жртва. Покрај тоа, нагласувањето дека институциите не ги 
процесуираат случаите во законски предвидените рокови испраќа 
порака до јавноста дека се прекршува основното процесно право на 
фер судење.  

Од друга страна, користењето на акронимот ЛГБТ-заедница 
претпоставува премолчување на целосните називи на лицата различни 
според сексуална определеност и родов индентитет, кои во нашето 
општество, кај одредени граѓани предизвикуваат негативни реакции и 
чувства.  

ЛГБТ-заедницата има поддржувачи и нивни застапници, главно 
од граѓанскиот сектор и организациите за заштита на човековите 
слободи и права, како и од странските амбасади од европските земји. 
Сепак, отсуствува разбирање кај поширокото граѓанско општество во 
Македонија и поради тоа, се повикуваат првите лица во државата 
директно одговорни за креирање соодветни политики за таа заедница, 
да го осудат говорот на омраза насочен против таа заедница.  

Покрај тоа, континуираното следење и информирање за 
протестите на националната мрежа на ЛГБТ значи постојаност и 
конзистентност на нивните барања, но и разбивање на предрасудите кај 
граѓаните од страна на Вест. Со пренесувањето на пораките од 
граѓанските организации, Вест сака да го крене превезот од очите на 
јавноста за подобро разбирање на таа заедница. Истовремено, сака да 
ја информира јавноста дека против нив се врши насилство пред кое не 
смееме да останеме слепи и глуви, бидејќи наместо да се осудува, 
насилството се премолчува или поддржува како од одредени граѓани, 
така и од одредени медиуми и социјални мрежи. Вест се обидува да 
биде канал преку кој интересот на ЛГБТ-заедницата ќе допре до 
пошироката јавност и затоа автентично ја пренесува нивната и пораката 
на нивните застапници.  

Спротивно на Вест, Дневник ја одбегнува таа проблематика и ја 
исклучува од неговиот медиумски дискурс. Тоа значи дека 
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загриженоста на ЛГБТ заедницата за Дневник нема сериозно значење 
во истражуваниот период.  

 
Говор на омраза 
 

Со објавувањето на протестите за спречување на говорот на 
омраза, медиумите ја пренесуваат пораката дека тој е присутен кај 
граѓаните. Пренесувајќи ја изјавата „кон сите оние кои по своите 
карактеристики .... не се по ќеф на владеачката структура“ (17 
ноември 2014, Вест, стр. 7), Вест имплицитно укажува дека тој говор се 
шири и толерира и дека постои судир во сфаќањата кај дел од 
граѓанските организации и кај владеачката политичка структура во 
Република Македонија.  

Исто така, медиумскиот текст кажува дека омразата кон 
различните од себе доминира во македонското општество, и затоа Вест 
придонесува да се разбуди јавната свест како за присутноста на таа 
појава, така и за нејзиното стимулирање и неказнување.  

Молчењето на Дневник, од друга страна, значи релативизирање 
на проблемот, бидејќи ја исклучуват можноста читателите да се 
запознаат со него и да се информираат за „обврската на секоја влада 
да даде отчет за тоа што направила за да ја обесхрабрат 
нетолеранцијата, практикувањето на говор на омраза и 
насилството против различните“ (17 ноември 2014, Вест, стр. 7). 

 
Функционирање на правосудните органи 
 

Дел од активностите на граѓанското општество кои се покриени 
во медиумите се однесуваат на следењето, контролата и постапувањето 
на правосудните органи, не само во конкретни случаи поврзани со 
криминални однесувања, туку и во развојот на ефикасни стратегии за 
нивна превенција. Во текот на истражуваниот период, реакциите на 
граѓанскиот сектор за функционирањето и постапувањето на 
правосудниот систем покриени во медиумите се поврзани со три 
случаи: 1. одлуката против новинарот Кежаровски, 2. непостапувањето 
на Јавното обвинителство за случаите на насилство врз заедницата на 
ЛГБТ и 3. повикот на Јавното обвинителство да не се објавуваат 
материјали кои можат да бидат предмет на кривична постапка.  

Во првиот случај, станува збор за изразување незадоволство од 
судската одлука против новинарот со одржување континуирани 
протести, на кои покрај новинарите се приклучуваат и други граѓански 
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организации и граѓани. Ваквите протести и реакции испраќаат неколку 
пораки: прво, реакцијата против одлуката е чин на солидарност и 
бранење на новинарот чие лишување од слобода за пишан новинарски 
текст е преседан во казнената политика на Македонија против 
обвинети новинари; второ, револтот на новинарите изразен на 
протестите е бранење на новинарската професија и на истражувачкото 
новинарство, кои имаат цел да откриваат и да обелоденуваат 
криминални однесување, бидејќи пресудата против новинарот е обид 
да се неутрализира истражувачкото новинарство кај случаите поврзани 
со злоупотреба на власта. Значи, протестите се против судирот на 
интереси кој се јавува кај новинарската професија и кај спроведувањето 
на кривичните постапки на штета на правата на новинарите: забрана 
јавно да се обелодени незаконско постапување и новинарски порив тоа 
да се открие во јавноста. Имајќи го предвид правото на слобода на 
говор, кај јавноста се создава перцепција дека со пресудата против 
Кежаровски, системот сака да ја ограничи слободата на говор особено 
кога станува збор за мистериозни и контроверзни случаи кај кои постои 
сомнеж за злоупотреба на власта. Третата порака која со протестите се 
испраќа е сликата за нарушената доверба во судството не само поради 
казнената политика, туку поради подлегнувањето на притисоците да се 
осудат оние што истражуваат можни злоупотреби на власта.   

Во вториот случај се реагира поради пасивноста на Јавното 
обвинителство да отвори предмет против насилството врз ЛГБТ-
заедницата (види во анализата за насилството врз таа заедница), 
додека во третиот случај се осудува, исто така, Јавното обвинителство 
поради нивниот повик да не се објавуваат материјали кои можат да 
бидат предмет на истражна постапка. 

Врз основа на реакциите за постапувањето на правосудните 
органи, се укажува дека постојат двојни стандарди и селективна правда 
за забрзување на судските постапки во едни случаи, за сметка на нивно 
пасивизирање во други случаи. Тоа, во случајот со жртвите на кривични 
дела, кај јавноста создава слика за засилување на девијантноста на 
одредени категории сторители, а исклучување на други и обратно; 
маргинализирање на одредени жртви, а зголемување на заштитата на 
други кога имаат статус на заштитени сведоци.  
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Корупција 
  
Прилогот во кој е наведено дека петнаесет граѓански 

организации основаа Платформа за антикорупција, која ќе ги следи и 
анализира правната рамка и актуелните јавни политики и активности за 
спречување на корупцијата, укажува дека, прво, не постои доверба во 
Државната комисија за спречување на корупцијата и затоа е потребна 
граѓанска контрола, која ќе врши анализа на институциите задолжени за 
борба против корупцијата и, второ, дека корупцијата претставува 
сериозен проблем во Македонија,  што се потврдува со информацијата 
дека таа е рангирана како петти најголем проблем во државата120, иако, 
според истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна 
соработка (МЦМС), се намалува перцепцијата за нејзината сериозност. 

Активностите на граѓанските организации кои ги лоцираат и 
нагласуваат проблемите на корупцијата во нашата земја ја потврдуваат 
високата стапка на коруптивни однесувања, кои премолчено се 
поддржуваат од власта. Оттука следува дека, и покрај јавно изразената 
политичка волја таа да се спречи (во облик на антикорупциска 
комисија), граѓанското општество останува незадоволно од 
спроведената правда и од постигнатите резултати. Постојаната будност 
и зголемувањето на активностите за спречување на корупцијата 
потврдуваат дека и покрај функционирањето на Државната комисија, 
таа наместо да се намалува се зголемува, поради што е потребна 
засилена граѓанска активност и здружување.    

Од друга страна, медиумските текстови за присуството на 
корупција во нашата држава како да го релативизираат тој проблем, 
односно ги десензитивизираат граѓаните индивидуално и активно да ја 
препознаат таа појава и да се борат против неа. 

Молкот на Дневник за истражувањето на МЦМС и за 
здружувањето на граѓанските организации претпоставува 
релативизирање на проблемот односно негова перцепција дека се 
пренагласува неговата сериозност. Покрај тоа, Дневник потврдува дека 
за него ставовите на граѓанското општество не добиваат соодветно 
место во медиумот, бидејќи ги исклучува од јавниот медиумски 
дискурс.  

 

                                                           
120 по невработеноста, сиромаштијата, ниските приходи и високите цени. 
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Заштита на црковниот имот 
 

Како резултат на големиот број кражби во цркви и реакцијата на 
верските заедници, Дневник во прилогот „Не кршете ги вратите во 
црквите, парите ги носиме во банка (23 јануари 2015, Дневник)“ го 
пренесува ставот на црквата дека презела превентивни мерки за 
заштита од провалните кражби. Станува збор за забрана на чување 
пари во верските објекти, поставување видеонадзор и чување на 
иконите кои имаат значителна културна и историска вредност во музеи. 
Преземените мерки  укажуваат на следново: кражбите во цркви се 
честа појава во Македонија, што ги активираше не само полициските 
органи, туку и надлежните институции за заштита на културното 
наследство. Покрај тоа, извршените кражби во цркви даваат сигнал за 
две работи: прво, за непочитување на верските објекти и второ, за 
поседување мошти, икони и други предмети од непроценлива вредност 
во нашите цркви, кои се предмет на интерес на професионални крадци, 
кои ја препознаваат нивната вредност. 

Игнорирањето на Вест на наведената проблематика, од друга 
страна, укажува дека за Вест кражбите во цркви и кражбите во 
продавници или на други места имаат исто значење во медиумскиот 
простор, без разлика на вредноста на украденото добро. Тоа се 
потврдува и со непропорционалниот однос на објавување прилози за 
кражби во цркви, кој покажува дека во Дневник во текот на 
истражуваниот период се објавени шест дела, додека во Вест две. 
Оттука, може да се заклучи дека Вест ги релативизира кражбите во 
цркви и до неговите читатели не испраќа сигнал за сериозноста на таа 
појава, како и за преземените мерки од страна на верските заедници. 
 
ЗАКЛУЧОЦИ 
 

Ставовите на граѓанското општество и на народниот 
правобранител за одредени состојби поврзани со криминалот имаат 
мал или воопшто немаат медиумски одѕив во Дневник. Анализата на 
содржината утврди дека се објавени вкупно 25 прилози поврзани со 
ставовите на граѓаните, на граѓанските организации и на народниот 
правобранител, од кои 21 прилог се објавени во Вест и четири прилози 
во Дневник. На пример, Дневник не објавува податоци за активностите 
на граѓанскиот сектор против насилството врз ЛГБТ-заедницата, против 
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училишното насилство, против насилството врз децата, како и против 
нивната сексуална злоупотреба во домовите. Не се пренесуваат 
активностите за спречување на корупцијата, ниту низата реакции на 
Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и на Хелсиншкиот 
комитет за човекови права за случајот Кежаровски. Со тоа Дневник 
остава минимален простор за граѓанскиот сектор, го минимизира 
нивното значење, го пригушува нивниот глас и не го пренесува до 
јавноста. Спротивно, Вест дава повеќе медиумски простор за 
граѓанските активности и во креирањето на стварноста остава простор 
да се слушне граѓанскиот дискурс, односно ги пренесува реакциите на 
граѓаните, на незадоволните и на маргинализираните.  

Мошне очигледна и индикативна разлика при изборот на 
настани за објавување (не навлегувајќи во критериумите) меѓу Дневник 
и Вест е прикажувањето на граѓанските протести поттикнати од 
незадоволството од правосудните органи при решавање одредени 
криминални дејствија. Конкретно, станува збор за активностите на 
ЛГБТ-заедницата, кои во ноември 2014 година секоја недела 
протестираа пред Јавното обвинителство поради нерешените случаи на 
насилство врз нивните припадници. Додека Вест редовно објавува 
прилози од настанот, Дневник (и Коха) ги игнорираат таквите 
активности. Во суштина, пренесувањето на борбата за човекови права 
значи интерес и поддршка на медиумот за активностите на граѓаните, и 
оттука, Вест, споредбено со Дневник, повеќе ги застапува и артикулира 
нивните интереси.  

Значајна разлика во пренесувањето на ставовите на граѓаните е 
нагласената улога и активност на ЗНМ и на други меѓународни 
организации за случајот Кежаровски од страна на Вест и Коха. За 
разлика од осум прилози поврзани со тој случај во Вест и шест прилози 
во Коха, Дневник, во текот на истражуваниот период, објави само еден 
прилог. Тоа укажува дека Вест ја информира јавноста за случајот 
Кежаровски како преседан во историјата на казнената политика против 
обвинети новинари, како и во одбрана на новинарската професија. 
Свртувањето и задржувањето на вниманието на јавноста за текот на 
постапката ги остава будни читателите, не само за начинот на кој се 
остварува правдата, туку и за суштината на проблемот во поширок 
општествен контекс. Исто така, нагласеното присуство на самите 
новинари во медиумите ја потврдува тезата дека тие ја креираат 
јавноста и дека, преку Кежаровски како жртвено јагне, не треба да се 
замолчат во таа намера (под претпоставка дека новинарите на јавноста 
ѝ ја пренесуваат вистината на објективен и на професионален начин). 
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Дневник има игнорантски однос и кон несоодветните услови и 
проблеми на децата во воспитнопоправните домови, особено кон 
објавениот „аларм“ и апелирањето на Народниот правобранител за 
злоупотребите во домот. Со оневозможувањето на неговите читатели 
да се запознаат со постоечките проблеми на децата во домовите, 
Дневник ја релативизира злоупотребата на децата, го игнорира 
реагирањето на Народниот правобранител и го продолжува процесот 
на нивна маргинализација. Исто така, замолчувањето за одговорноста 
на службите во домот, за сметка на други кривични дела, значи 
селективно информирање. Еден весник со голем тираж и читаност, 
треба да покажува зголемена будност за состојбите поврзани со 
злоупотребите на детските права, бидејќи доколку не ги пренесува 
изјавите и апелите на нивните застапници ја губи својата заштитна и 
превентивна функција во борбата против криминалните однесувања. 
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ТРИКРАТНОТО УБИСТВО ВО КАВАДАРЦИ ВО ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ 
 
ВОВЕД 

 
Во период од три месеци, печатените медиуми известија за 

седум до девет случаи на извршени убиства, односно обиди за убиства 
од кои во четири случаи има конкретни жртви. Двете од нив се 
трикратните убиства извршени во Кавадарци и во Злетово, едно во 
Скопје и едно во Велес.  

Во трите случаи, убиството е извршено поради нарушени 
партнерски, брачни односно љубовни односи помеѓу два интимни 
партнери, во брак или во тајна вонбрачна врска. Ова укажува дека 
медиумите ги селектираат случаите на семејно, односно брачно 
насилство, кои поради состојбата на слабост на напуштените брачни 
другари, посегнуваат по животот на жената што ги напуштила. На тој 
начин, кај граѓаните создаваат перцепција дека „напуштените мажи“ се 
очајни и, не можејќи да се справат со состојбата на осаменост, решаваат 
да го повредат или убијат оној што ги оставил. 

Во литературата се сретнуваат повеќе истражувања за 
влијанието на медиумското прикажување на насилството врз жената 
врз читателите и дел од нив покажуваат десензитивизирање на 
читателите и зголемување на тоа насилство. Поради тоа, препораките 
се дека со намалување на прикажувањето на жртвите како беспомошни 
и ранливи, ќе се намали и семејното насилство врз жената.121  

Бидејќи на почетокот од овој извештај е нагласено дека се 
претпоставува дека содржината на текстот има одредени влијание врз 
јавноста (без да се истражува како тоа вистински влијае), преку 
квалитативна анализа на содржината на текстот и на јазикот, ќе се 
обидеме да ги откриеме и анализираме пораките што се испраќаат до 
публиката и каков е медиумскиот дискурс поврзан со тоа прашање. На 
тој начин, прифаќајќи ја тезата дека медиумите ја конструираат 
реалноста и влијаат врз нашите перцепции за тоа што се случува во 
реалноста, ќе се направи анализа како јазикот го конструира настанот и 
приказната поврзана со него. Тоа е значајно со цел да се утврдат 

                                                           
121 Carli Vivien (2008) The Media, Crime Prevention and Urban safety: A brief discussion on 

media influence and areas for further exploration, International center for the prevention 

of crime. 
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различните медиумски реалности и јазични конструкции и да се 
провери тезата според која медиумите креираат различни реалности. 
Поради таквата состојба, со изборот на медиумот, читателот избира 
една медиумска вистина, односно го разбира и живее во еден 
виртуелен медиумски свет. Токму затоа, медиумот има клучна и 
суштествена улога во создавањето не само на јавното мислење, туку и 
на вредносниот систем. За дискурзивна анализа на убиствата го 
избравме трикратното убиство кое се случи во Кавадарци на 11 
ноември 2014 година, за кое во Вест и во Дневник се објавени седум 
прилози, додека во Коха само еден прилог.  
 
 
ЕДИНИЦИ НА АНАЛИЗА 

 
Тема (наслов) и збир на избрани поими (делови од прилогот) во 

медиумските прилози 
 
Теми (наслови) на прилозите поврзани со трикратното убиство во 

Кавадарци во Вест, Дневник и Коха: 
 

 Каде затаија институциите во трикратното убиство во 
Кавадарци 
Од август пријавувала насилство, никој не реагирал.  
Осомничениот не е вработен во МВР (11 ноември 2014, Вест) 

 Кризиниот центар „Надеж“ за заштита од жртви од семејно 
насилство алармира Одговорни се сите служби вклучени во 
случајот (11 ноември Вест, 2014) 

 Трикратниот убиец фатен на гробиштата во Кавадарци  
Чекал да ја убие Данче на погребот на родителите (12 
ноември Вест, 2014) 

 Невладините организации јавно побараа отчет од 
Министерството за труд 
Откријте кој е виновен што се случи трикратно убиство 
Спасов: Ќе се испитува дали затаија социјалните служби во 
Кавадарци (13 ноември 2014, Вест) 

 Трикратниот убиец од Кавадарци се спротивставил на 
одлуката на судот 
Не сакал да оди во притвор оти не бил опасен  
Денес ден на жалост во Кавадарци (13 ноември 2014, Вест) 
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 За свирепото убиство во Кавадрци, лоцирана одговорност и во 
полицијата 
Пријави за двајца инспектори оти не му го одзеле оружјето на 
убиецот (15 – 16 ноември, 2014, Вест) 

 Заврши истрагата за тројното убиство во Кавадарци 
Обвинение за двајца полицајци оти не му го одзеле оружјето 
на убиецот (27 – 28 декември 2014, Вест) 

 Кавадарци под полициска опсада 
Трикратниот убиец сее страв меѓу кавадарчани  
Тигрите не трагаат по убиецот (11 ноември 2014, Дневник) 

 Трикратниот убиец фатен во заседа на гробиштата во 
Кавадарци 
Тони ги чувал последните куршуми за Данче и за себе (12 
ноември 2014, Дневник) 

 Секторот за внатрешна контрола при МВР се вклучува во 
истрагата за масакрот во Кавадарци 
Полицијата заборавила да му го одземе пиштолот на Станоев 
(13 ноември 2014, Дневник) 

 Погребани жртвите на трикратниот убиец во Кавадарци (14 
ноември 2014, Дневник) 

 Внатрешна контрола утврди Инспекторите Крстев и Трајков 
не му го одзеле пиштолот на трикратниот убиец (15 – 16 
ноември 2014, Дневник)  

 По тројното убиство во Кавадарци Покренато обвинение 
против инспекторите кои не му го одзеле пиштолот на 
Станоев (27 – 28 декември, 2014, Дневник) 

 
 

Збир на избрани поими во прилозите поделени според однапред 
дефинирани категории: 

 
Карактеристики на сторителот.  
Често бил насилен кон својата сопруга, но и кон двете малолетни 

деца. Сите живееле во страв од него. ... Тој ги зел децата со него, но 
не можел да се помири со разделбата од сопругата. ... Повеќе пати го 
малтретирал семејството. За малтретирањето, како што изјавија 
од СВР Велес, досега повеќепати биле поднесувани пријави, а во 
август годинава полицијата на предлог на неговата сопруга поднела 
кривична пријава за семејно насилство и таа била процесуирана од 
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Судот. Против него биле поднесени кривични пријави за насилство, 
телесна повреда и за одземање малолетник и бил бранител во 
војната во 2001 година (11 ноември 2014, Вест). 

Убиец, нејзе и на нејзините родители и порано и се заканувал 
дека ќе ги убие. Оние што го познаваат имаат убаво мислење за него 
и не им се верува дека се одлучил на такво нешто. Ги грабнал децата 
(11 ноември 2014, Дневник). 

Најверојатно сметал дека дента ќе биде погребот, па ја чекал 
сопругата за да и пресуди. И се заканувал дека ќе ја убие не и 
семејстовото и и наредил да се врати дома.  

Специјалната единица „тигар“ не е ангажирана во потрага по 
осомничениот за трикратното убиство, иако станува збор за 
опасно лице, кое најверојатно е вооружено, дознава Дневник (12 
ноември 2014, Дневник).  
 

Мотиви на сторителот 
Бил многу лут и кај него предизвикало револт тоа што додека 

траела бракоразводната парница, како вработени во Основниот суд 
во Кавадарци, неговата сопруга и нејзината мајка влијаеле во 
донесувањето на одлуката. „имам уште два куршуми во пиштолот, 
едниот е за тебе, другиот за мене“ (11 ноември 2014, Вест). 

Не се познати, иако се претпоставува дека убиецот бил 
револтиран поради бракоразводната постапка со Данче. (11 ноември 
2014, Дневник). 
 

Реакции од граѓанскиот сектор. 
Надеж и НВО Хера. – ја објаснуваат постапката на 

надлежните институции за случаи на семејно насилство и можни 
мерки кои можат да се изречат. Ги повикуваат одговорните да 
кажат што презеле во врска со претходните пријави и доколку 
немаат соодветно постапено, треба да сносат одговорност (11 
ноември 2014, Вест). 
 

Реакции од граѓани и блиски пријатели. 
Оваа морничава слика никогаш нема да ја заборавам. 
Не знаевме што носи со себе убиецот и што му е во умот, па 

се тргавме настрана и се крстевме во полицајците да го фатат. Тие 
најпрофесионално си ја завршија работата. Бркотница како на филм 
– велат очевидците.  
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Најтешко е сепак за неговите две деца, кои не можат да се 
појават во школо. Едното од нив учи со моето внуче и вчера не беше 
на училиште. Како сега ќе оди на училиште тоа дете? – прашува 
кавадарчанец.  

Страв ми е да излезам во чаршијата поради фактот што 
убиецот е се уште на слобода. Еден мој другар бил во градскиот парк, 
а полицајци му рекле да бега накај центарот, каде што има народ. 
Врие од полиција, пребаруваат насекаде.  
никој не презел ништо во изминатиот период, кога семејството 
било малтретирано од убиецот (гневни роднини) (12 ноември 2014, 
Дневник).  
 

Реакции од надлежни институции. 
Градоначалникот: нема граѓанин на општина Кавадарци кој не 

е згрозен и погоден од овој немил настан. И стравот е нормална 
работа, бидејќи станува збор за мирен град во кој ретко се случуваат 
вакви настани. Најголемите губитници од оваа трагедија се сепак 
малолетните деца за кои ние како општество ќе мораме да сториме 
се за кај нив да останат што е можно помалку траги од овој настан  
(12 ноември 2014, Дневник). 

Центарот за социјална заштита упатува на 
Министерството. Министерот за труд и социјална политика. Ќе 
покрене постапка. Потврди дека случајот за семејно насилство бил 
пријавен во август, но сопругата на осомничениот, како жртва до 
пред една недела не давала согласност да биде покрената постапка 
пред надлежните за нејзина заштита. 

Дадов налог до социјалната инспекција да ги провери сите 
детали за овој случај. Подвлече дека со новото законско решение од 
први јануари нема да биде потребна согласност од жртвата за 
соодветна реакција на надлежните служби (13 ноември 2014, Вест).  

МВР испитуваат што презеле.... имало основи да проверат 
дали има легално оружје, поради пропуст покренато е обвинение 
прови двајцата инспектори кои не му го зеле оружјето. Со тоа 
одговорноста се префрла на инспекторите кои пишувале кривична 
пријава за телесна повреда и за одземање малолетник (27 – 28 
декември 2014, Дневник).  

Полицијата ги чува куќите и становите на кавадарчани за кои 
се претпоставува дека биле во конфликт со осомничениот и на оние 
кои биле поврзани со бракоразводната постапка на Тони Станоев, кој 
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се уште е во бегство по завчерашниот масакр во куќата на својата 
поранешна сопруга, а за кој е осомничен. 

Од министерството велат дека во засилената потрага се 
вклучени сите организациски единици на полицијата, како и 
граничната полиција.  

Полицијата со пребарува Кавадарци, а кавадарчани се во 
страв. 

Од МВР... потврдуваат дека сопругата во август го има 
пријавено за семејно насилство. 

Полиција: полициски извор за Дневник откриваат дека 
кавадаречките полицајци буквално не спиеле за да го пронајдат 
убиецот. Полицијата имала одредени сознанија и вршела претрес по 
објекти... Се покажа дека добро размислуваме и откако го лоциравме 
околу градските гробишта го чекавме да се појави .-вели нашиот 
полициски извор. ... Од МВР велат дека и претходно сопругата 
пријавувала насилство и закани од својот сопруг. Полицијата по 
секоја пријава секогаш излегувала на терен и постапувала согласно 
законот, односно разговарала и го предупредувала пријавениот (12 
ноември 2014, Дневник). 

 
Карактеристиките на жртвите. 
Мирни луѓе, штотуку свршена, третата жртва случајно 

затекната. 
Според лекарите жената е во депресија и периодот на 

закрепнување ќе биде долг и макотрпен (12 ноемри 2014, Вест). 
сопругата во болница по преживеаниот шок. Постојано има 

заштита од полиција. Данче со двете малолетни деца се засолнила 
не можејќи да ги трпи заканите од сопругот. Данче се вратила. За да 
ги подобри односите и да го зачува бракот. „од полицијата 
претпоставуваат дека Данче тоа го направила под присила на 
сопругот (13 ноември 2014, Дневник). 
 

Квалификација на делото.  
Трагедија која му се случи на семејството Леови, громорозно 

дело, свирепо убиство. Масакр (11 ноември 2014, Дневник) 
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РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 
 

Врз основа на добиените податоци, анализата на содржината ја 
групиравме во неколку тематски области.  

 
Опис на делото 
Убиството на родителите и на сестрата на сопругата на 

сторителот се квалификува како „свирепо убиство“, „громорозно дело“, 
„масакр“, „трагедија“ „немил настан“, „несекојдневна појава“. Со 
ваквите квалификации, делото добива повеќе значења. Епитетите 
„свирепо убиство“ и „масакр“ ја акцентираат насилната страна на 
сторителот, додека со епитетите „трагедија“ се става акцент на жртвите.  

Таквиот опис на делото предизвикува чувства на гнев и омраза 
кон сторителот и сочувство кон жртвите. Од трета страна, со 
именувањето како „немил настан“ и „несекојдневна појава во градот“, 
медиумите истакнуваат дека таквите дела се ретки во градот и нивното 
случување предизвикува шок и неверување кај граѓаните. Таквата 
констатација се потврдува со околноста што градоначалникот 
прогласува ден на жалост, со цел да покаже емпатија и сочуство не 
само кон непосредните жртви, туку и кон жртвата на семејно насилство 
и истовремено испраќа порака за јавна осуда на сторителот.  

 
Улога на институциите 
Акцент на одговорноста и непостапувањето/пасивност на 

институциите. Медиумите ставаат акцент на повторуваното насилство 
од страна на сторителот и за сознанијата за таквото насилство од 
надлежните институции. Оттука, главен фокус на медиумскиот дискурс 
е одговорноста на институциите поради нивното молчење и 
несоодветно постапување, особено на Центарот за социјална работа 
(ЦСР) во Кавадарци, кој според Законот за семејство има надлежност и 
можност да изрече соодветни мерки против секој сторител на семејно 
насилство. Реакцијата на Министерството за труд и социјална политика 
за испитување на случајот доаѓа како резултат на трагичниот настан што 
значи дека е задоцнета и доаѓа кога јавноста и граѓанските организации 
го повикуваат на одговорност. Со тоа се потврдува тезата дека 
македонското општество и македонските институции сè уште немаат 
доволно развиена свест за сериозноста на последиците од семејното 
насилство. И тоа, уште повеќе што одбивањето на ЦСР да даде одговор 
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за конкретниот случај и упатувањето до надлежното министерство, ја 
релативизира одговорноста на социјалните служби. Од друга страна, 
изјавата на министерот за труд и социјална политика „дадов налог до 
социјалната инспекција да ги провери сите детаљи за овој случај“ и 
дека „со новото законско решение од први јануари нема да биде 
потребна согласност од жрвата за соодветна реакција на 
надлежните служби“, дополнително ја релативизира нивната 
одговорност. Тоа претставува научена лекција за комуникација со 
јавноста, според која, со цел да не се наруши угледот на институцијата 
кога се откриваат одредени институционални слабости, се соопштува 
дека се преземаат сите неопходни мерки за решавање на проблемот.  

Меѓутоа, истакнувањето на новото законско решение дека нема 
да се бара согласност од жртвата за процесуирање на случајот упатува 
на неколку пораки: прво, дека има други случаи на семејно насилство 
во кои сторителот останува неказнет; второ, се релативизираат другите 
мерки на социјална заштита и акцент се става на казнувањето; трето, 
воведувањето на тоа решение покажува дека претходно не била 
пружена одредена социјална заштита или таа не била ефикасна и 
четврто, воведувањето на тоа решение потврдува дека проблемот на 
семејното насилство сè уште се третира како приватна работа, а 
зголемените случаи апелираат дека тој проблем, всушност, е 
општествен односно предизвикува сериозни последици за кој не е 
потребна согласност на жртвата.  

 
Повикување на одговорност на полицијата. Полицијата, со 

изјавата дека и покрај тоа што делото неколку пати е пријавено во 
полиција, не процесуирала кривична пријава до надлежното јавно 
обвинителство поради отсуството на согласност на жртвата, се обидува 
да го оправда своето постапување. Полицијата по секоја пријава 
секогаш излегувала на терен и постапувала согласно законот, 
односно разговарала и го предупредувала пријавениот (12 ноември 
2014, Дневник). Ваквата реакција на полицијата упатува двојна порака. 
Прво, дека предомислување на жртвата да се поднесе кривична пријава 
против сторителот доведува до уште потешки последици и, второ, дека 
заштитата од полицијата оди до таму до каде што жртвата е согласна. 
Последното е во согласност со традиционалното размислување дека 
семејното насилство е приватна работа и јавните институции и 
полицијата не треба да се мешаат таму каде што не се повикани и каде 
што не им е дозволено да дејствуваат. Сепак, ваквите случаи ги 
повикуваат надлежните институции да обезбедат поголема 
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кривичноправна заштита на жртвите од семејно насилство, особено 
поради нивната ранливост и страв од одмазда, бидејќи најчесто од тие 
причини и поради заедничките деца решаваат повторно да се вратат кај 
насилникот.  

Дополнителната истрага од Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди на МВР за постапувањето на полициските 
инспектори кои, иако биле должни, не му го одзеле пиштолот на 
сторителот кој го поседува со дозвола е, на некој начин, освестување за 
полицијата дека законската регулатива поврзана со легално 
поседување и користење на огнено оружје треба да се преиспита, 
особено кога станува збор за лица пријавени за насилно однесување, 
како што е случајот со сторителот на трикратното убиство. Иако 
постоела инструкција за одземање на дозволата во случаи на 
насилнички однесувања на лицата што поседуваат оружје, поради 
небрежното однесување, полициските службеници сториле кривично 
дело „несовесно вршење во службата“, за кое против нив е поднесена 
кривична пријава, а по спроведената истрага е поднесен обвинителен 
акт. Нивните имиња, и покрај тоа што не се правосилно осудени, се 
обелоденети во Дневник. На тој начин, Дневник, не само што го 
прекршува начелото на презумппција на невиност, туку сака со 
обелоденување на нивниот идентитет да лоцира индивидуална 
одговорност за стореното дело во делот на полициското постапување. 
Директното посочување на инспекторите е пример до другите 
полициски службеници внимателно да постапуваат и да ги преземаат 
законските мерки во такви случаи. Од друга страна, се исклучува 
идејата за каква било одговорност на полицијата на повисоко 
организационо ниво. Покрај наведената порака на медиумите, 
објавениот текст поврзан со улогата на полицијата ја зголемува 
перцепцијата кај јавноста за нејзиното неодговорно постапување и ја 
засилува реакцијата кај граѓаните за построга и позасилена контрола 
врз нејзините припадници. 

 
Навремена и комплетна акција на полицијата. Во делот на 

фаќање на сторителот, медиумите ја прикажуваат ефикасноста на 
полицијата „кавадаречките полицајци буквално не спиеле за да го 
пронајдат убиецот“, која имала засилена потрага по сторителот. Исто 
така, Дневник успева да ја прикаже полицијата како заштитник на 
граѓаните и на нивната безбедност: „полицијата ги чува куќите и 
становите на кадарчани“, а со написите: „се крстевме во полицијата 
да го фатат“ и „тие најпрофесионално си ја завршија работата“ 
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повторно се нагласува довербата на јавноста во полицијата. На тој 
начин, Дневник повеќе од Вест придонесува за зголемување на 
добриот имиџ на полицијата, особено кога станува збор за успешно 
завршени полициски акции. Акцентирањето на подготвеноста на 
полицијата да одговори на предизвиците на криминалот и успешно да 
се справи во ситуации кога сторителот е во бегство, исто така, го 
зголемува добриот имиџ на полицијата и кај граѓаните создава 
мислење дека таа е ефикасна.  

 
  Профил на сторителот 

Засилување на насилството (кулминирање на агресијата) 
поради напуштање на насилникот. Од анализата на содржината може 
да се согледа како медиумите ја разбираат и ја пренесуваат 
психолошката состојба на сторителот. Тој се карактеризира со чувство 
на беспомошност, зависност од жената („не можел да се помири со 
разделбата од сопругата“), осаменост, одмазда кон родителите на 
сопругата поради поддршката кон неа и подготвеност да ја повреди 
бидејќи го напуштила. Конкретно, фактот што тој одлучил да ја повреди 
не само сопругата, туку и нејзините родители е знак на одмазда бидејќи 
тие учествувале во зацврстување на нејзината одлука да го напушти. Во 
прилог на неговата агресивност е укажувањето дека „сите живееле во 
страв од него“.    

 
Засилување на девијантноста и на опасната состојба на 

сторителот. Девијантноста на сторителот е засилена со откривање на 
неговото претходно криминално досие и осудуваност за насилни 
кривични дела. Исто така, користениот медиумски дискурс, кој го 
именува сторителот како трикратен убиец повеќе пати во насловите на 
медиумските текстови (Трикратниот убиец фатен на гробиштата во 
Кавадарци, Трикратниот убиец од Кавадарци се спротивставил на 
одлуката на судот, Трикратниот убиец сее страв меѓу кавадарчани, 
Инспекторите Крстев и Трајков не му го одзеле пиштолот на 
трикратниот убие, Трикратниот убиец фатен во заседа на 
гробиштата во Кавадарци) ја создава и јавната перцепција за 
неговиот лик и предизвикува зголемена јавна осуда и чувство на страв 
кај граѓаните поради фактот што избегал од местото на настанот („страв 
ми е да излезам во чаршијата“). Опасната состојба на сторителот е 
засилена со реакциите на полицијата, бидејќи таа на одредени граѓани 
им сугерирала да одат на места со поголема раздвиженост.  
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Со информацијата дека бил бранител во војната во 2001 година 
се добива впечаток дека медиумите сакаат да го поврзат насилното 
однесување со учеството во војна, односно се испраќа латентна порака 
дека учеството во воени дејствија предизвикува постконфликтен 
синдром и може да ја зголеми агресијата кај воените учесници, односно 
дека припадноста во специјална безбедносна служба носи ризик од 
насилство.      

 
Профил на жртвите 
Непосредните жртви на трикратното убиство (родителите и 

сестрата на сопругата на сторителот) се прикажуваат како мирни луѓе, а 
сочуството кај јавноста го зголемуваат со тоа што медуимите 
истакнуваат дека сестрата на сопругата била „верена“ и случајно 
затекната во куќата. Од друга страна, за сопругата потврдуваат дека 
подолго време била жртва, но не се решавала да го напушти сопругот 
(односно, во еден наврат, го напуштила па се вратила кај него) поради 
децата и поради страв од одмазда, поради што ја прикажуваат како 
попустлива и немоќна да се справи со заканите на сопругот. Ваквиот 
медиумски дискурс на жртвите им дава етикети на плашливи и 
ранливи, кои го прифаќаат традиционалниот вредносен систем, според 
кој семејството треба да се одржува и да се зачува во интерес на 
децата. Со нагласувањето на пострауматскиот шок и состојбата на 
депресија, медиумите создаваат двојна жртва: еднаш, како непосредна 
жртва на семејно насилство и вторпат, поради загубата на нејзините 
најблиски, како секундарна жртва. 

Во однос на децата на сторителот и на жртвата, меѓу граѓаните 
преовладува ставот дека тие се во најлоша состојба, прво, поради тоа 
што сторителот е нивен татко и, второ, поради тоа што жртвите се нивни 
блиски роднини. Свеста за доживеаните трауми на децата ја изразува и 
градоначалникот, кој изјавува дека „ние како општество ќе мораме да 
сториме се за кај нив да останат што е можно помалку траги од 
овој настан“.  

 
Улога на граѓанското општество 
 
Реакциите на одредени граѓански организации за конкретниот 

случај се пренесени во Вест, кој потврдува дека постојано ги пренесува 
ставовите на граѓаните во медиумите. Во прилозите се дадени изјави на 
претставници на граѓанските организации Надеж и Хера кои ја 
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објаснуваат постапката на надлежните институции за случаи на семејно 
насилство.  

Анализата на улогата на граѓанските организации во случаи на 
семејно насилство е прикажана на страницата 116 од овој извештај. 
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ЗАКЛУЧОЦИ 
 

Се забележува различен пристап и различен медиумски дискурс, 
особено меѓу Дневник и Вест, во прикажувањето на трикратното 
убиство што се случи во Кавадарци. 

 
Дневник Вест 
Трикратниот убиец сее страв меѓу 
кавадарчани 

Од август пријавувала насилство, 
никој не реагирал  

Тони ги чувал последните два 
куршума за Данче и за себе 

Чекал да ја убие Данче на 
погребот на родителите 

Полицијата заборавила да му го 
одземе пиштолот на (Тони) 
Станоев 

Одговорни се сите служби 
вклучени во случајот 

Инспекторите Крстев и Трајков не 
му го одзеле пиштолот на 
трикратниот убиец 

Пријави за двајца инспектори оти 
не му го одзеле оружјето на 
убиецот 

 
Дневник става акцент на сторителот и на неговото однесување, 

додека Вест повеќе на жртвите. Исто така, Дневник, со именувањето на 
инспекторите, кои не му го одзеле пиштолот на сторителот, 
одговорноста ја лоцираат на индивидуално полициско ниво. На тој 
начин, Дневник семејното насилство повеќе го третира како акт на 
индивидуална патологија на еден сторител, насилен по својата 
природа. Слично и Вест, одговорност става на полициските службеници, 
но и на другите служби кои се вклучени во случајот.  

Врз основа на анализата на текстовите во Дневник, може да се 
заклучи дека се пренагласува улогата на полицијата, а се потценува 
интересот на граѓанскиот сектор кој реагираше за овој случај. Не се 
пренесени изјавите на организациите Хера и Надеж, ниту реакцијата на 
Министерството за труд и социјална политика. Со тоа, Дневник не бара 
дополнителни одговори и ја игнорира одговорноста на службите за 
социјална заштита, а ја пренагласува вината на двајцата инспектори 
поради нивното несовесно постапување. Користи еднострани извори на 
сознанија, односно исклучиво полициски извори, како и соседи на 
непосредните жртви.  

Медиумите во врска со трикратното убиство не навлегуваат во 
генезата на семејното насилство, а се фокусираат претежно на 
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последицата. Во однос на страните на делото, се нагласува опасноста на 
сторителот, а се маргинализира состојбата и карактеристиките на 
сопругата како жртва на семејно насилство и на нејзините блиски 
(родителите и сестрата). Последните, како непосредни жртви на 
убиството, се минимално претставени во медиумскиот дискурс.  

Коха, од друга страна, за случајот објавува само еден прилог 
„Притвор за тројниот убиец“. Прилогот опфаќа 1/4 од страницата и 
нема придружна фотографија. Наведените формални карактеристики се 
особено акцентирани со цел да се укаже дека овој настан не 
предизвика посебен интерес кај Коха за да биде подетаљно 
образложен во медиумите и да се следат понатамошните настани 
поврзани со него. Новинарот исклучиво се повикува на информации од 
полицијата и известува два дена по извршеното кривично дело. 
Известува за фаќањето на сторителот и за начинот на кој е фатен од 
страна на полицијата. Акцентот е ставен на неговото апсење и на 
полициската акција. 
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УБИСТВОТО НА МАТУРАНТОТ ВО ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
 

ВОВЕД 
 
Кражбите на велосипеди во Република Македонија добиваат 

сериозни размери, за што говарат како граѓаните, така и статистиката во 
МВР. Поради сè поголемиот број кражби, група граѓани активира група 
на  Фејсбук „Украдени точаци“ со цел, преку споделување фотографии 
на украдени точаци, да помогне во нивното пронаоѓање. Групата постои 
веќе три години и има 3720 членови од цела Македонија.122  

Од друга страна, според податоците од МВР, во 2014 година, 
полицијата разрешила само 96 кражби на велосипеди на ниво на 
државата, од вкупно 878. Најголемиот дел, односно 87,5 проценти од 
случаите биле извршени во Скопје – 769, од кои се откриени 62. Оттука, 
следува дека околу 10 % од кражбите се расветлени, а тоа укажува на 
тешкотиите во откривањето на сторителите за тој вид кражби.123 

Иако од МВР велат дека спроведуваат низа превентивни 
активности со цел да се намалат кражбите, граѓаните не се задоволни и 
бараат поголем интерес од надлежните, а дел од оштетените граѓани се 
обидуваат сами да се справат со тој проблем. 
 Ова е само вовед во случајот поврзан со убиството на 
матурантот, кое се случи во мај 2014 година, а беше извршено по 
кражбата на неговиот велосипед од неговиот двор. Велосипедот, 
всушност, беше првата цел на напад од страна на сторителот, а 
убиството се случи како резултат на други непредвидливи околности 
поврзани со кражбата. 
 
 Овој настан предизвика повеќе реакции, осуди и толкувања од 
страна на граѓаните, кои се резултат на начинот на кој медиумите го 
пренесуваа и интерпретираа. Контроверзии предизвикаа неколку 
околности поврзани со делото: различната етничка припадност на 
сторителот и на жртвата, убиство со умисла или во нужна одбрана, 
земање на правдата во свои раце од страна на оштетените и слично. Со 
                                                           
122http://www.radiomof.mk/krazhbi-na-velosipedi-mnogu-se-krade-malku-se-

otkriva/#sthash.l0YagpA7.dpuf 
123 Во текот на 2012 година, на подрачјето на Македонија, се регистрирани 948 
кражби на велосипеди, од кои досега се расветлени 126 дела. Од почетокот на 2013 
година, пак, досега се регистрирани 274 кражби на велосипеди, од кои расветлени се 
29. http://www.telegraf.mk/aktuelno/hronika/15732-ukradeni-velosipedi-ako-ne-go-
najdete-so-policija-ke-go-najdete-preku-fejsbuk. 
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оглед на тоа што судската постапка редовно се следи од трите медиуми, 
во текот на истражуваниот период се објавени по три прилози кои 
информираат за нејзиниот тек.  
 Имајќи ги предвид токму наведените околности, во рамките на 
извештајот е направена квалитативна (дискурзивна) анализа на 
содржината на прилозите поврзани со тој настан, со цел да се согледа 
следново: 
 Како се интерпретираат извршените кривични дела во 
медиумите? 
 Како се портретира сторителот и жртвата на кривичното дело? и  
 Каква порака испраќаат во јавноста?  
 
 Анализата е направена врз десет прилози од кои три се објавени 
во Вест, три во Коха и четири во Дневник.  
 Единиците на анализа се класифицирани во неколку категории: 
опис и класификација на делото, одбрана на сторителот, обвинување на 
сторителот, карактеристики на сторителот и на жртвата, начин на 
извршување, засегнати страни и реакции во врска со настанот. 
 

ЕДИНИЦИ НА АНАЛИЗА 
 
 Тема (наслов) и збир на избрани поими (делови од прилогот) во 
медиумските прилози 

 
Теми (наслови) на прилозите: 

 Закажано судењето за убиството на 
матурантот (Вест, 10 декември 2014) 

 Одложено судењето за матуранотот од 
Ѓорче Петров, Георгиев: Го нема оружјето со кое е убиен Ангел 
(Вест, 30 декември 20148) 

 Солзи и признание за вина на судењето за 
убиството на Ангел од Скопско Ѓорче Петров, Поминав покрај 
телото на син ми покриено со бел чаршав, но не знаев дека е 
тој (Вест, 22 јануари 2015) 

 Сведоци на судењето за убиството на 
матурантот, Тинејџерот од Грчец обвинет за убиството на 
матурантот Петковски (13 ноември 2014, Дневник) 
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 Процесот за убиството на матурантот 
од Ѓорче ќе почне на крајот на декември (10 декември 2014, 
Дневник) 

 Процес за злосторството во Ѓорче 
Петров, Судењето за убиството на Ангел на крајот на јануари 
(30 декември 2014, Дневник) 

 Драматично сведочење за убиството на 
матурантот во Ѓорче. Син ми ме погледна в очи и ми рече, 
Тато, овој ме прободе со нож (22 јануари 2015, Дневник) 

 Vrasja e maturantit në Gjorçe Petrov; Prokuroria 
qëllimisht ndjekje penale (Убиството на матурантот во Ѓорче Петров; 

Обвинителството намерно кривично гонење (13 ноември 2014, Коха) 

 Конфузни изјавни на сведоците  (31 јануари – 1 февруари, 2014, 
Коха) 

 Naseri pranon vjedhjen, por jo edhe vrasjen (Насер ја признава кражбата, 

но не и убиството) (22 јануари 2015, Коха) 
 

Збир на избрани поими во прилозите поделени според однапред 
избрани категории 
 

Обвинението на сторителот: 
Дело со предумисла 
Инаку, според обвинението, Насер Ештрефи го удрил обвинетиот 

со стап во глава, кој го нашол на самото место (31 јануари – 1 
февруари, 2015, Коха). 

 
Одбраната на сторителот:  
Одбраната. Апелирам на случајот да не му се даде било каква 

меѓуетничка конотација, бидејќи секој ден се случуваат и пострашни 
работи (30 декември 2014, Вест). ... обвинетиот го сторил делото во 
нужна одбрана оти бил нападнат (22 јануари 2015, Вест). 

Сведокот кој го пријавил убиството во полиција на може да 
сведочи дека уапсениот е убиецот на Ангел Петковски. 

Одбраната исто така потенцираше дека има изјави што се во 
нивна полза меѓутоа немат сведок кој ќе каже што точно се случило 
во критичниот момент. 

Осомничениот албанец од село Грчец, во самоодбрана го погодил 
Ангел, меѓутоа ножот на таткото на Ангел со кој се тврди дека се 
случило убиството, е изгубено. Обвинителството и полицијата 
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кажуваат дека не можат да го најдат ножот, меѓутоа одбраната 
изјавува дека ова е абсурдно бидејќи целото одвивање на настаните 
се случило пред Европската Очна Болница во Ѓорче Петров каде 
безбедносните камери го снимиле настанот но снимката исчезнала 
од причина на криење на доказите (22 јануари 2015, Коха). 

 
Карактеристики на сторителот.  
Крадец влезе во двор и се обиде да му го украде велосипедот. тој 

го следеше судењето со наведната глава. Тивко призна дека го украл 
велосипедот, но рече дека не се чувствува виновен за убиството (22 
јануари 2015). Обвинетиот имаше црвенило на грбот, линии по 
телото, исеченици и крв по рацете. Се жалеше на болки во грбот (31 
јануари 2015, Вест). 

Еден од полицајците сведоци рекол дека обвинетиот го примил со 
црвени линии во грбот и исекотини по рацете и истите искрварени 

Во грбот имал црвени лузни, а во рацете исекотини и крв", изјавил 
полицаецот. Иако таткото на Ангел пред судот изјави дека го тепал 
обвинетиот со дрвен стап што го нашол на местотот на 
несреќата откако тој веќе со нож го избодел неговиот син, сеуште е 
нејасно како обвинетиот се здобил со нанесените рани во грбот и 
исекотините во рацете. 

Насер има здравствени проблеми (22 јануари 2015, Коха). 
 
Начин на извршување.  
Бркотницата заврши фатално за матурантот. (30 декември 

2014, Вест) тој од појасот извади нож и го прободе син ми. Ангел 
падна, а тој замавна уште еднаш. ...Насер и Ангел се бореле, по што 
Насер го пробол Ангел директно во срцето (22 јануари 2015, Вест). 
Момчето го блокирало патот во правец кон текот на реката 
Вардар, а таткото му го блокирал патот на крадецот (13 ноември, 
2015, Дневник). Таткото раскажа што точно се случило критичниот 
ден  

Крадецот кој цело време молчеше не можеше да побегне бидејќи 
Ангел му го попречуваше патот, но ако сакаше можеше да избега по 
другите патчиња... обинетиот уште еднаш замавнал со намера да 
го прободе по главата (22 јануари 2015, Дневник). 

 
Карактеристиките на жртвите.  
Почина во рацете на неговиот татко од убод од нож 

директно во срцето (30 декември 2014, Вест). Убиен по кражба на 
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велосипед (22 јануари 2015, Вест).... го загуби животот откако по 
кражба на велосипед беше прободен со нож во срцето (31 јануари, 
2015). 

Со солзи во очите постојано липајќи (22 јануари 2015, Вест). 
Мајката на Ангел со солзи во очите го следеше судскиот процес, а 

погледот не го тргаше од обинетиот, кој одговара за убиство на 
нејзиниот син.  

Бидејќи ова било четврта кражба на велосипед во нивниот двор, 
одлучил да ги преземе работите во свои раце, па со синот влегол во 
автомобилот и се упатил кон насипот. (22 јануари 2014, Дневник).  

 
Засегната страна.  
Тргнале да го бркаат крадецот, оти досега неколку пати им 

краделе велосипеди од дворот, но полицијата никогаш не ги решила 
кражбите (22 јануари 2015). Минував и видов како едно лице со палка 
или дрво удира момче, беше метеж (31 јануари 2015, Дневник). 

Родителите за жал се уште не можат да се соземат од овој 
трагичен настан (30 декември 2014, Дневник). 

Јас најдов стап и два пати го удрив по слепоочницата (22 
јануари 2015, Дневник). 

 
Квалификација на делото.  
Судење за убиство, кривично дело тешка кражба и убиство во 

умисла. 
Полиција: не употребиле физичка сила кога го привеле (31 

јануари 2015, Вест). 
На обвинетиот му се заканува казна затвор од најмалку 5 

години за убиство со умисла, а дополнително ќе се гони за тешка 
кражба (извршена на дрзок начин) (30 декември 2014, Дневник). 

 
Реакции  
сите што живеат во населбата Ѓорче Петров знаат дека 

велосипедите и моторите што се крадат во населбата преку 
пешачкиот мост кај насипот се пренесуваат од другата страна на 
Вардар, односно во Грчец. Ние тргнавме да си го земеме велосипедот 

Убиството на матурантот Ангел Петковски во Ѓорче Петров 
предизвика сериозни немири. Со последица завршија многу албански 
локали кои се изгореа од страна на македонските хулигани (13 
ноевмри 2014, Коха). 
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се случи минатогодишното убиство кое беше проследено со 
протести и уништување на албанските локали (31 јануари – 1 
февруари, 2015, Коха). 

 

АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА 
 

Од анализата на содржина може да се утврди следново. 
 

Акцент на начинот на извршување 
Медиумите, преку пренесување на дел од обвинението и од 

одбраната на сторителот повеќе се фокусираат на начинот на кој е 
извршено убиството. Притоа, се обидуваат да направат баланс, односно 
подеднакво да ги изнесат тврдењата, кои одат како на штета, така и во 
корист на обвинетиот. Меѓутоа, користената реторика и доминирањето 
на одбраната или на обвинението во медиумските текстови создава 
различна слика за криминалниот настан и предизвикува различни 
емоции за сторителот и за жртвата: гнев, омраза, манипулација, 
сочувство и слично.  

Дневник, автентично пренесува дел од сведочењето на 
родителите на матурантот, нагласувајќи дека „Таткото раскажа што 
точно се случило критичниот ден: ʼКрадецот не можеше да побегне 
бидејќи Ангел му го попречуваше патот, но ако сакаше можеше да 
избега по другите патчиња...ʻ, обвинетиот уште еднаш замавнал со 
намера да го прободе по главата (22 јануари 2015, Дневник)“. Исто 
така, и Вест пренесува дел од изјавата на таткото, но додава дека 
„Насер и Ангел се бореле, по што Насер го пробол Ангел директно во 
срцето (22 јануари 2015, Вест)“. Од друга страна, Коха не пренесува 
дел од изјавата на таткото, туку наведува дел од изјавата на бранителот 
на жртвата. 

Токму изборот на изјавите на засегнатите страни во медиумските 
текстови ја обликува приказната, која испраќа одредени пораки во 
јавноста. Во тој контекст, Вест се обидува да ја балансира приказната со 
пренесување изјави од адвокатот на сторителот, според кои тој делото 
го сторил во нужна одбрана. Коха оди уште подалеку, односно, врз 
основа на содржината во објавените прилози, може да се заклучи дека 
авторот повеќе ја интерпретира и нагласува одбраната на сторителот, 
наведувајќи дека „осомничениот албанец од село Грчец, во 
самоодбрана го погодил Ангел, меѓутоа ножот на таткото на Ангел 
со кој се тврди дека се случило убиството, е изгубено. 
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Обвинителството и полицијата кажуваат дека не можат да го 
најдат ножот, меѓутоа одбраната изјавува дека ова е абсурдно 
бидејќи целото одвивање на настаните се случило пред Европската 
Очна Болница во Ѓорче Петров каде безбедносните камери го снимиле 
настанот но снимката исчезнала од причина на криење на доказите 
(22 јануари, 2015, Коха).“ 

Врз основа на претходнонаведеното, може да се утврди дека 
медиумите користат различни перспективи и критериуми при изборот и 
нагласувањето на одредени аспекти поврзани со настанот. 

 
Минимизирање на кражбата и фокусирање на убиството 
Медиумите, во прикажувањето на целиот криминален настан, на 

кражбата на велосипедот ѝ даваат второстепено значење, иако таткото 
на жртвата изјавува дека „сите што живеат во населбата Ѓорче 
Петров знаат дека велосипедите и моторите што се крадат во 
населбата преку пешачкиот мост кај насипот се пренесуваат од 
другата страна на Вардар, односно во Грчец“. Поради таа околност, 
целиот настан добива дополнителна димензија, којашто е исклучена од 
јавниот медиумски дискурс. Станува збор за организирана форма на 
криминал кој се шири и се врши професионално, а во конкретниот 
случај, не добива сериозен пристап ниту од надлежните институции 
ниту од медиумите. Засенувањето и тргнувањето на проблемот со 
кражбите на велосипеди на страна, всушност, го тргнува основниот 
проблем, кој може да предизвика негативни последици во други 
слични ситуации.   

 
Карактеристики на сторителот 
Освен Дневник, кој сторителот го именува со „крадец“, Вест и 

Коха не користат некоректни или други етикетирачки епитети за него. 
Исто така, од анализата на содржината може да се утврди дека, Вест и 
Коха, повеќе пати ги нагласуваат телесните повреди на сторителот 
нанесени од страна на таткото на жртвата, откако претходно тој смртно 
ја ранил жртвата.  

 
Карактеристики на родителите на матурантот  
Медиумите ставаат акцент на емотивната состојба на 

родителите, односно на нивните емотивни изјави дадени во својство на 
сведоци за време на судското рочиште. Во суштина, како секундарни 
жртви, тие на суд доживуваат повторна виктимизација бидејќи се 
принудени да го преживуваат повторно настанот кој, за нив, 
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предизвикува најголема психичка болка. Медиумите ја пренесуваат 
токму таа секундарна виктимизација, која ги засилува јавните барања за 
најстрога казна за сторителот, а кон родителите предизвикува чувство 
на емпатија.  
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Одобрување на самозаштитата односно на правото на сопственост  

Со наведувањето на околноста дека „тргнале да го бркаат 
крадецот, оти досега неколку пати им краделе велосипеди од 
дворот, но полицијата никогаш не ги решила кражбите“, медиумите 
го оправдуваат чинот на земање на правдата во свои раце, односно 
правото да си ја повратат сопственоста која пред нивни очи е одземена.  

Претходно наведеното испраќа две пораки: прво, постои 
недоверба во полицијата да го реши случајот и, второ, секој има право 
да си ја заштити сопственоста, дури и кога таа е предмет на кражба, 
бидејќи правото на сопственост е основно човеково право. Меѓутоа, 
убиството, кое е тесно поврзано со кражбата, испраќа апел до 
полицијата да ја зголеми ефикасноста во откривањето на сторителите 
на кражби на велосипеди и да ги сузбие организираните форми на тој 
криминал, а до сопствениците на велосипеди да бидат попретпазливи 
во заштитата на својата сопственост.  

 
Минимизирање на одредени околности за сметка на други 
При интерпретацијата на криминалниот настан се игнорираат и 

потценуваат одредени околности поврзани со делото, за сметка на 
други. Така, се замолчува намерата на таткото и на синот физички да се 
пресметаат со сторителот, и покрај тоа што тој го фрлил велосипедот (на 
насипот) откако увидел дека му претстои непосредна опасност. Ваквиот 
начин на прикажување на настаните ја ограничува можноста за дебата и 
за разгледување на другите околности кои влијаат врз утврдување на 
одговорноста на сторителот и на висината на казната. Секако дека 
медиумите не можат да ги откриваат сите околности поврзани со 
кривичните дела, но авторите одговорни да ги следат јавните судски 
рочишта треба на објективен и на професионален начин да ја 
информираат јавноста, а не дополнително да ги засилуваат процесите 
на криминализација и стереотипизација на сторителите.  
 
 Исто така, Коха повторно ги нагласува реакциите на граѓаните во 
врска со убиството, со тоа што им дава етничка димензија: „многу 
албански локали ... се изгореа од страна на македонските хулигани“ 
(13 ноевмри 2014, Коха) и „убиство кое беше проследено со протести 
и уништување на албанските локали (31 декември 2014, Коха)“. 
 Медиумскиот дискурс кој потсетува на протестите случени 
непосредно по извршеното убиство, со негативна конотација за 
македонските граѓани, сака на судењето да му даде дополнителна 
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димензија, односно читателите од албанската етничка заедница да ги 
потсети за штетите што ги претрпеле како резултат на насилните 
протести. Таквата осуда кон нив ја неутрализира како осудата кон 
сторителот, така и сочувството кон жртвата и кон нејзините родители. 
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АКЦИЈАТА „ЧЕКАН“ ВО ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ 
 

ВОВЕД 
  
„Тој што за услугата што му ја прави на некое лице прима или 

договара за себе или за друг несразмерна имотна корист 
искористувајќи ја неговата тешка имотна состојба, тешките 
станбени прилики, нуждата, недоволно искуство или 
лекомисленоста, ќе се казни со парична казна или со затвор до три 
години.“ 

Вака гласи кривичното дело „Лихварство“ во Кривичниот 
законик на Република Македонија,124 за кое во 2011, 2012 и во 2013 
година (за 2014 година сè уште нема официјални податоци од 
Државниот завод за статистика) нема пријавени сторители во Јавното 
обвинителство, нема поднесени обвинителни акти и нема осудени 
сторители. Со еден збор, во тој период, тоа дело не е регистрирано во 
официјалните статистики на правосудните органи.  

Што се однесува до одредени оперативни акции на МВР во кои 
осомничените се товарат и за кривичното дело „лихварство“, во 
последните две години карактеристични се акциите „Детонатор“ и 
„Чекан“. Последната акција е преземена на 10 декември 2014 година во 
Гостивар, кога се уапсени 15 лица, а два месеци по акцијата, на 6 
февруари 2015 година, е уапсен и првоосомничениот извршител. 
Имајќи предвид дека наведената акција на полицијата е медиумски 
покриена во трите весници во текот на истражуваниот период, во 
рамките на истражувањето е земена како случај врз кој е направена 
квалитативна (дискурзивна) анализа на содржината на сите медиумски 
текстови поврзани со тој настан. Притоа, анализирани се 10 медиумски 
прилози, од кои пет прилози се објавени во Дневник, три прилози се 
објавени во Коха и два прилози во Вест.  

   
 

                                                           
124 Член 260,  Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

37/96), Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7 /08, 
139/08, 114/09 година, 51/11, 135/11, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013. 
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ЕДИНИЦИ НА АНАЛИЗА 
 
Теми и збир на избрани поими  

 
Теми (наслови) на прилозите поврзани со акцијата „Чекан“ во Вест, 

Дневник и Коха: 

 Полициска акција „Чекан“ во Гостивар Приведени лихвари, 
адвокати и извршител, организаторот во бегство (11 
декември 2014, Вест) 

 По неколкумесечно бегство Уапсен Фадил Арслани, 
првоосмничениот во акцијата „Чекан’’ (6 февруари 2015, 
Вест) 

 Детали од полициската акција „Чекан“ Најбогатиот 
гостиварец Арслани ја градел империјата со лихва Му била 
запалена дискотека во 2008 година (11 декември, 2014, 
Дневник) 

 Гостиварци во страв сведочат Лихварската рака на 
Арслани грабала фабрика, хотели и десетици куќи. МВР: 
жртвите да се охрабрат да проговорат Притвор за 
десетмина, куртулија адвокатите и извршителката (12 
декември Дневник, 2014)  

 Арслани: не сум криминалец, инвестирав пари од пензијата 
од Швајцарија (13 декември 2014, Дневник) 

 Арслани во бегство: на тапет гостиварските полицајци 
(15 декември 2014, Дневник) 

 Најбараниот гостиварчанец Арслани 3 месеци се криел во 
куќа на гастрбајтери (6 февруари 2015, Дневник). 

 Чекан, еден месец притвор за уапсените (11 декември 2014, 
Коха), Одземени се пари, девизи и луксузни автомобили, 
Полицијата по грешка извршила претрес во куќата на 
семејствто Зенку 

 Членовите на семејството изјавуваат како се случило 
пукањето кон полицијата во акцијата „Чекан“ (12 декември 
2014, Коха) 

 Уапсен е Фадил Арслани (6 февруари 2015, Коха) 
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Збир на избрани поими во прилозите поделени според 

однапред избрани категории: 
 
Начин на извршување 
Арслани, како главен организатор на криминалната група, 

успеал да пушти во оптек вкупно 862.298 евра за кои знаел дека се 
набавени со казниво дело (6 февруари 2015, Вест).  
Адвокатите и извршителот на организаторите им укажувале 
помош со изработка на фиктивни и други договори и документација 
за што полицијата ги сомничи за злосторничко здружување, 
фалсификување документи, употреба на фалсификувани документи 
и за злоупотреба (11 декември 2014, Дневник). 

Групата нудела пари со огромна камата, како и давање 
незаконски заеми на физички и на правни лица, притоа пресметувајќи 
им високи месечни камати. За враќање на заемите бил вршен 
притисок, при што користени се сериозни вербални закани и физички 
напади врз оштетените. ... на пример, ако некој сакал заем од 
100.000 евра, вообичаено треба да плаќа по 8.000 до 20.000 само за 
камата за еден месец (11 декември 2014, Дневник).  
Им се заканувале, ги тепале, а потоа ги терале да склучуваат 
фиктивни нотарски и адвокатски договори ... им го присвојувале 
нивниот недвижен имот или нивните возила (11 декември 2014, 
Дневник). 
 

Карактеристики на сторителот 
Петнаесет лица меѓу кои четворица адвокати и еден 

извршител се приведени во полициската акција Чекан (11 декември 
2014, Вест). 

Полицијата го посочи како мозокот на 15-члената група во 
која имаше адвокати и извршители осомничени за лихварство, 
изнуда и за други кривични дела (6 февруари 2015, Вест). 

Најбогатиот гостиварец, а можеби еден од најбогатите луѓе 
во западна Македонија, кој своето богатство го стекнал со валкани 
бизниси (12 декември 2014, Дневник). 
Не ги познавам уапсените во акцијата „Чекан“ и не сум имал 
соработка со нив. 
 



216 
 

 

Стекнато богатство 
Полицијата одзеде 20 автомобили, 57.290 евра, 4 пиштоли без 

дозвола, куршуми, боксирачи, СИМ картички и други предмети. (11 
декември 2014, Вест). 

Од групата на Арслани беа одземени десетина автомобили, 
меѓу кои имаше и луксузни лимузини, како џипови „хамер“, „ауди“ и 
БМВ (6 февруари 2015, Вест). 

Луксузен хотел од стотици илјади евра со поглед на 
Мавровското езеро, дискотеки и ноќни клубови, висококатници и 
други скапи недвижности, како и десетици спортски автомобили од 
по 100.000 евра се само дел од имотот што го контролиран можеби 
најбогатиот гостиварец Фадиљ Арслани (49) кого полицијата го 
бара... (11 декември, Дневник) МВР се сомнева дека целата империја 
Арслани ја градел од криминални активности односно од лихва и од 
перење пари. 

 
Засегнати страни 
Сите во страв да не им се открие идентитетот зборуваат за 

Арслани.  
Околу овој случај за весникот Коха са изјасниле членовите на 

неговото семејство, кои рекле дека Илми пукал со оружје мислејќи 
дека кај него влегле крадци за да го ограбат. "Кога полицајците ја 
скршиле вратата и влегле во собата светлото не било запалено, и 
осомничениот пукал во нивниот правец без да знае дека се полицајци 
(12 декември 2014, Коха). 

Меѓувреме граѓаните на Гостивар изјасниле загриженост од 
акцијата и потенцираат дека не се спротивставуваат во апсењето 
на лицата осомничени за лихварство, насилни криминални дела и 
перење пари. Меѓутоа граѓаните се скептични дека ова акција како и 
експлозиите во Тетово и Куманово во вторникот навечер, се во 
корелација со минимизација и дефокусирање на јавното мислење за 
студентскиот протест против реформите во високото 
образование предложени од владините институции. "Ако некој 
стварно учествувал во такви криминални организирања, треба да се 
уапси. Меѓутоа како што изгледа државата секогаш иницира такви 
случувања во моменти кога некој им го расипува нивниот спокој", 
рече еден граѓанин на Гостивар (12 декември 2014, Коха). 
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Она што граѓаните со години го зборуваа за овој човек, 
односно дека се занимава со лохва и со перење пари, јавно го 
обелодени МВР завчера со акцијата „Чекан“ 

Жителите ги потврдуваат шпекулациите дека некои од 
лицата навистина се занимавале со лихва (12 декември 2014, 
Дневник) ... тие образложуваат со фактите дека неколку десетина 
куќи, угостителски објекти, фабрики и други објекти го смениле 
сопственикот поради лихварски долгови.  

Гостиварци... коментираат дека живее на висока нога (12 
декември 2014, Дневник). 

 
Улога на полицијата 
...по двајца, меѓу кои организаторот Фадил А. се трага. 
Еден од осомничените при апсењето со оружје пукал кон 

полицијата, но бил совладан (11 декември 2014, Вест). 
Од МВР велат дека Гостивар е буквално под опсада во потрага 

по Арслани. Сите излези и влезови во градот се блокирани и 
полицијата вчера и завчера вршела проверки на возилата. Акцијата 
ја спроведува Одделот за сузбивање организиран сериозен криминал 
(11 декември 2014, Дневник). 

Во извештајот на Министерството за Внатрешни Работи за 
полициската акција со кодираното име "Чекан" реализирано во 
средата во Гостивар, се потенцира дека во текот на контролите во 
една од куќите, од страна на едно лице е употребено огнено оружје, 
односно е пукано кон полициските службеници. Осомничен за 
пукањето кон полицијата е жителот од село Чегране Илми Алуши во 
возраст од 44 години (12 декември, 2014, Коха). 

Сите претреси се извршени без проблеми со исклучок на 
претресот во куќата на еден од обвинетите, кој отворил оган кон 
полициските сили. 

Ќе се проверува и гостиварската полиција за да се види кој му 
помагал на лихварот непречено да се богати со криминал (15 
декември 2014, Дневник). 

Од МВР апелираат жртвите што заглавиле во канџите на 
лихварската мрежа што ја плетел Арслани и неговите соработници 
да се охрабрат и да сведочат пред истражните органи. – се 
надеваме дека жртвите... ќе проговорат во полицијата. П 
овеќето од ваквите случаи остануваат неразјаснети оти жртвите 
се плашат да проговорат стравувајќи од можните последици (12 
декември 2014, Дневник). 
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Карактеристиките на жртвите  
Луѓето лесно заглавувале и го губеле имотот (11 декември 

2014, Дневник) 
Многу семејства се имаат изгорено и останале буквално на 

работ на сиромаштијата откако позајмиле пари од Фадиљ Арслани 
.... не можејќи да ги вратат парите, луѓето остануваа без куќи, 
станови, но и фабрики и хотели.  

Меѓутоа после затежнатата финасиска состојба на лицата и 
фирмите они им вршеле притисок, ги заканувале и ги напаѓале, 
натерајќи да потпишат фиктивни договори со нотари или 
адвокати, договори кои биле составени од осомничените адвокат (11 
декември 2014, Дневник). 

 
Жртви на полициската акција 
Семејството Зенку била жртва на полициската акција. Тие се 

жалат дека шесте члена на семејството меѓу кои и две малолетни 
деца, четири часа по ред биле тероризирани од полициските органи, 
за на крај да се разјасни дека претресот бил извршен по грешка. 
Главниот член на семејството Зенку, Локман Зенку, за весникот Коха 
изјави дека неочекувано после часот 3 сабајлето, специјални 
вооружени и маскирани полициски сили, ја скршиле вратата на 
семејната куќа и извршиле претрес во секоја соба од куќата. Све се 
одвивало како на филм. "Часот беше 3 сабајле. Дојдоа и насилно ја 
отворија влезната врата. Потоа во ходникот ја удрија и влезната 
врата на спратот. Што излегов надвор извикаа дека се полиција. 
Пуштија едно јако светло што ме ослепе. Во почетокот мислев дека 
се внуците и си поигруваат. Им се обратив да не си поигруваат со 
мене, но тие ме грабна и ме судрија кај скалите. Јас сум инвалид и 
имам железни шипки во ногата. Влегоа во собата на симот и 
невестата, потоа долу во собата каде спијеа жена ми и внуците. Ги 
исплашија сите, и 12 годишниот внук и 14 годишната внука. Почнаа 
да контролираат, беа 20 до 30 полицајци", изјави Зенку. Тој постојано 
барал од полициските службеници да му го покажат налогот за 
претрес меѓутоа добил само ироничен одговор да молчи (12 декември 
2014, Коха). 
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АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА 
 
 Врз основа на анализата на податоците се утврди следново: 
 

Успешна оперативна акција „Чекан“ 
Медиумите пренесуваат дека полициската акција е успешна 

бидејќи се уапсени осомничените лица на криминалната група и се 
одземени голем број парични средства, возила и други предмети 
поврзани со кривичните дела за кои се товарат. Дневник, во поткрепа 
на тезата за ефикасно завршената акција на МВР пренесува дека „Сите 
претреси се извршени без проблеми со исклучок на претресот во 
куќата на еден од обвинетите, кој отворил оган кон полициските 
сили, но бил совладан“. Со тоа, кај граѓаните се создава перцеппција 
дека акцијата била добро планирана и, по неколку години прибирање 
доказен материјал, успеала да ги уапси осомничените лица.  

 
Криминално богатење на главниот осомничен 
Во медиумските прилози е ставен акцент на богатството и на 

скапите и луксузни автомобили на главниот осомничен за кој, поради 
богатството што го поседува и поради неговата супериорна положба врз 
должниците, се развива култ на богат и на моќен човек. За поткрепа на 
својата теза, Дневник собира информации од неформални канали 
(интервјуа со граѓани во општина Гостивар): „гостиварци... 
коментираат дека живее на висока нога“, „тие образложуваат со 
фактите дека неколку десетина куќи, угостителски објекти, 
фабрики и други објекти го смениле сопственикот поради лихварски 
долгови“. Дневник, својата приказна ја проширува и ја поткрепува со 
дополнителни материјали за богатството на првообвинетиот и само во 
тој весник се објавени осум фотографии со луксузниот хотел „Голден 
стар”, со другите објекти и со скапите возила во негова сопственост.  

 
Засилување на девијантноста на првоосомничениот, а 

маргинализација на другите соизврштели 
Со наведување дека првоосмничениот е мозокот на групата, 

организатор кој својата империја ја градел со лихва, и особено со 
објавување фотографија со неговиот лик во два наврата во Дневник, се 
засилува неговата девијантност за сметка на другите соизврштели, меѓу 
кои се наведени тројца адвокати и еден извршител. Девијантноста на 
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првосомничениот особено се засилува со нагласувањето дека „Сите во 
страв да не им се открие идентитетот зборуваат за Арслани“, со 
што покрај за занимавањето со криминални активности, Дневник сака 
да создаде слика за опасна личност, која предизвикува чувство на 
стравопочит и страв од одмазда кај голем број граѓани.   

  Единствено Коха ги обелоденува имињата на тројцата адвокати 
и на извршителот, од кои тројца се македонци, а еден е албанец што 
укажува на вмешаност на сторители од македонската и од албанската 
заедница во криминалната група. 

 
 Сомнеж во намерата на полициската акција 

Албанскиот медиум, и покрај тоа што приказната за полициската 
акција ја врамува во вообичаената конвенционална рамка, со 
пренесување на одредена изјава на граѓани сака на читателите да им 
наметне друга теза во врска со акцијата. Имено, одредени сограѓани 
полициската акција ја доживуваат како дефокусирање на медиумите и 
на граѓаните од другите актуелни политички настани, односно 
пренасочување на нивното внимание од еден на друг „планиран“ 
настан.  

Дополнителна критика за полициската акција и обидот да се 
„замагли“ успешноспроведената акција е погрешната процена на МВР, 
кое извршило претрес и упад во куќа по грешка, вознемирувајќи цело 
семејство во раните утрински часови: „Семејството Зенку била жртва 
на полициската акција. Тие се жалат дека шесте члена на 
семејството меѓу кои и две малолетни деца, четири часа по ред биле 
тероризирани од полициските органи, за на крај да се разјасни дека 
претресот бил извршен по грешка.“ Овој настан во најголемата 
приказна за „Чекан“ во Дневник е исклучен. Наведеното нагласување 
на одредени околности поврзани со акцијата во еден, а исклучување во 
друг медиум испраќа неколку пораки: прво, македонските медиуми ја 
поддржуваат тезата за ефикасно спроведена акција на МВР во која нема 
грешки, додека албанските медиуми се обидуваат да го дефокусираат 
вниманието од уапсените сторители кон полициското вознемирување, 
кршејќи го на тој начин митот за ефикасни полициски акции. Второ, 
македонските читатели веруваат во капацитетите на МВР да се справува 
со организирани форми на криминал, додека албанските граѓани 
веруваат дека изборот на сторителите зависи од тоа кои сторители ќе се 
етикетираат како такви од страна на органите на прогон.  
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Развој на тезата за должничко ропство 

За жртвите на кривичното дело „лихварство“, во медиумите се 
развива тезата за должничко ропство, кое претпоставува дека кога 
еднаш ќе стане должник на лихвар, поради големите камати што се 
плаќаат, должникот тешко може да излезе од тој круг, сè додека не го 
изгуби не само движниот, туку и својот недвижен имот, а тоа се 
потврдува од следново: Многу семејства се имаат изгорено и 
останале буквално на работ на сиромаштијата откако позајмиле 
пари од Фадиљ Арслани .... не можејќи да ги вратат парите, луѓето 
остануваа без куќи, станови, но и фабрики и хотели. (11 декември 
2014, Дневник) 

Наведената теза, медиумите ја поткрепуваат со информациите 
дека врз лицата се врши притисок, закани и уцени  за отстапување на 
нивниот имот и тие од должници стануваат жртви, кои се доведуваат во 
состојба на должничко ропство, која создава страв да се пријави и 
обвини лицето кое договара и бара несразмерна имотна корист и кое, 
за добивање на таа корист, применува секаков вид насилство.   
  

ЗАКЛУЧОЦИ 
 

Полициските акции добиваат широка медиумска покриеност и 
тие одат во корист на одржување на добриот имиџ на полицијата, 
особено кога се успешно завршени. Истовремено, детаљното 
информирање за оперативните полициски акции претставува дел од 
Стратегијата за односи со јавност на МВР. На овој начин јавноста се 
информира за успешното справување со организираните форми на 
криминал, за кои е потребно подолго стратешко планирање. Со тоа, 
медиумското покривање на акцијата „Чекан“ сака да ја зголеми 
довербата кај јавноста и да ги ослободи „должниците“ од чувството на 
страв и несигурност поради неисплатените долгови.   

Покрај тоа, криминалните вести алармираат дека лихварството е 
распространета појава во гостиварскиот регион и има поддршка кај дел 
од адвокатите и извршителите, кои го стимулираат и помагаат, а, 
поради фактот дека тоа е јавна тајна, постои премолчено дозволување 
на ваквото кривично дело од страна на гостиварската полиција. 

Полициската акција „Чекан“ добива најголем медиумски 
интерес, за која е отстапен најголем медиумски простор во Дневник, кој 
конструира приказна за настанот поткрепена со 12 фотографии, од кои 
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на две фотографии е првоосомничениот сторител. За разлика од 
Дневник, Вест остава најмал медиумски простор, настанот го опишува 
фактографски и го врамува во вообичаената конвенционална рамка. 
Објавува само една фотографија на која е насликано лице со лисици на 
рацете со цел да се стави акцент на апсењето на првоосомничениот. 
Коха објавува три прилози поткрепени со две фотографии, во кои, 
покрај приказната за основната полициска акција, објавени се 
дополнителни информации со кои се дефокусира вниманието од 
главната акција. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 
Од анализата на податоците во рамките на истражувањето 

„Медиумското прикажување на криминалитетот во дневните весници 
во Република Македонија“ се добија следниве заклучоци: 
 
1. Во печатените медиуми постои непропорционална застапеност на 

насилничкиот наспроти имотниот криминал, што значи дека иако 
тие дела, споредено со имотните деликти, помалку се случуваат, 
нивната застапеност во дел од медиумите е поголема. Исто така, за 
разлика од другите видови криминал, интересот на медиумите за 
објавување на делата поврзани со илегална трговија со дрога и со 
криумчарење мигранти е значителен. Тоа укажува дека не е само 
нивниот обем зголемен, туку и дека активностите на полицијата се 
повеќе насочени кон откривање на тој криминал и кон негово 
обелоденување во медиумите преку соопштенија за јавноста, преку 
дневните билтени или преку други начини на комуникација. 

 
2. Постои различен пристап и приоритети при селекцијата на делата 

вредни за објавување во печатените медиуми. Во Вест се 
позастапени прилозите поврзани со насилни елементи: повеќе 
насилнички криминал, убиства и сексуален криминал, додека во 
Дневник се позастапени делата поврзани со дрога, криумчарење 
мигранти, криумчарење други добра, имотни деликти и спречување 
полициски службеници во вршење на нивните службени дејствија. 
Оттука, според објектот на напад, Дневник дава приоритет на 
имотот, илегалните активности и на нападите врз „носителите на 
државната присила“, додека Вест на животот, телото и на половата 
слобода и морал. 

 
3. Ако ја прифатиме тезата дека читателите го добиваат тоа што го 

сакаат, тогаш следува дека сакаат насилство, додека ако ја 
прифатиме тезата дека весникот го прикажува она што најмногу се 
продава тогаш повторно следува дека насилството најмногу се 
продава. На крај, имајќи предвид дека медиумот ја креира сликата 
за криминалот, поради непропорционалната застапеност на 
насилничкиот криминал, кај јавноста се создава перцепција дека 
под криминал најчесто се подразбира насилен криминал.  
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4. Во однос на визуализацијата на криминалните вести на 
насловната страница, Вест ретко го прикажува криминалот на првата 
страница, поради што неговата продажба и читаност не може да се 
поврзе со него. Само 12 наслови од вкупно 248 прилози поврзани со 
криминалитетот се објавени и на насловната, од кои само еден 
прилог има придружна фотографија. За споредба, Дневник објавува 
57 наслови на првата страница, од кои 52 се придружени со 
фотографии. Констатираната разлика меѓу Дневник и Вест во однос 
на визуализацијата на делата на криминал и нивната придружба со 
фотографија укажува дека редакцијата и читателите на Дневник се 
повеќе оптоварени со проблемите на криминалот пред и по 
неговото „консумирање“, додека за читателите на Вест, тој не е 
поврзан со популарноста и со читаноста на весникот. 

 
5. Зголемената придружба на фотографии за старите кривични дела, 

особено поради тоа што се прикажуваат нивните сторители, 
повторно ги актуализира случаите и дополнително го задржува 
вниманието на читателите за нивно следење. Пораката е дека 
против тие лица сè уште се води кривична постапка, со што 
медиумите ја продолжуваат нивната стигматизација и осудување и 
таквата перцепција ја пренесуваат врз читателот. Исто така, 
околноста дека поголемиот број од старите криминални дела се 
објавени во рубриката „актуелно“ вели „тоа е  сè уште актуелен и 
интересен случај и не треба да биде заборавен“. 

 
6. Медиумите имаат различен интерес и пристап во изборот на 

криминалните вести на насловната страна. Додека Дневник повеќе 
го истакнува криминалот (особено стариот криминал и нивните 
сторители), Вест избира да нагласи одредени настани и законски 
решенија со кои се прекршуваат човековите права или кои се тесно 
поврзани со нивното практикување. Коха, од друга страна, редовно 
го следи процесот „Монструм“, на кој му остапува редовно место на 
првата страница, што укажува не само на популарноста за тој случај, 
туку и на големата заинтересираност на граѓаните да го следат. 
Имајќи го предвид различниот пристап кон истакнувањето на 
настаните поврзани со криминалитетот („секој од свој аспект“), 
медиумите создаваат сопствени рамки и дискурси, кои понатака 
добиваат различни интерпретации.   
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7. Податоците од анализата за процентуалната застапеност на 
изворите на сознанија, говорат дека медиумите во над 80 % 
користат официјални извори на информации, во 10 % неформални 
извори (граѓански организации, засегнати страни), додека во 
помалку од 10 % (од 5 до 7 %) иновативни канали (новинарот како 
истражувач, интервју со експерти). Оттука произлегува дека честото 
потпирање на официјалните извори го стеснува просторот за дебата, 
а медиумскиот текст само ги пренесува информациите добиени од 
изворот на сознанија. За нив се вели дека поставуваат правила и 
вршат контрола врз информациите, бидејќи соопштението за јавност 
и прес-конференцијата го контролираат начинот на кој 
информациите се обелоденуваат во јавноста.  

 
8. Полициските извори се најчести и единствени извори на сознание за 

новите криминални настани, поради што процесот на селекција за 
прикажувањето на облиците на криминалот прво започнува во 
полициското одделение за односи со јавноста. На тој начин, 
медиумите ја информираат јавноста со приказната обликувана од 
страна на полицијата, која ја оневозможува и лимитира дебатата. 
Оттука, објавувањето нови кривични дела претставува рутинска 
активност на медиумите вклопена во конвенционалното 
презентирање од страна на МВР.  

 
9. Поради редовното следење на судските постапки за одредени 

кривични дела (најчесто за убиства) на јавноста ѝ се испраќа порака 
дека, поради сериозноста на последиците, тие дела не можат да се 
заборават и граѓаните треба да бидат запознати како се остварува 
правдата против нивните сторители. Исто така, ако се согласиме со 
тезата дека медиумите објавуваат информации не за тоа што ѝ 
треба на јавноста, туку за тоа што јавноста сака, тогаш следува дека 
јавноста сака да биде постојано информирана за случаите на 
убиства. Тоа претставува контрола врз институциите, од една страна, 
но ѝ засилување на девијантноста на сторителите, заострување на 
нивната стигматизација и зголемување на гладта за одмазда кај 
граѓаните, од друга страна. 

 
10. Непознат сторител. Фактот што над 1/3 од насилничките дела се со 

непознат сторител, кај јавноста остава порака дека нападите и 
загрозувањата на безбедноста од непознати лица се присутни и тие 
уште повеќе го зголемуваат чувството на страв и несигурност. 
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Идентитет на сторител. Идентитетот на сторителите е откриен кај 
убиствата и кај одредени функционери кои ја злоупотребиле 
службената положба, со што се нарушува нивното процесно право на 
презумпција на невиност. Во првиот случај, пораката е дека 
сторителите на убиствата не можат да останат зад очите на јавноста, 
со што свесно се стигматизираат и дополнително осудуваат од страна 
на граѓаните. Во вториот случај, се потврдуваат сомнежите кај дел од 
јавноста дека власта корумпира, но дека правниот систем во 
Република Македонија функционира и обелоденувањето на 
имињата на сторителите претставува пример и предупредување до 
други јавните функционери дека нивните дела нема да останат 
необелоденети и неказнети. Во двата случаи, со откривањето на 
идентитетот на сторителите, поради преземената „обврска“ за 
следење на судските постапки, и медиумите и граѓаните вршат 
латентен притисок врз судството.  
Женски криминал. Женскиот криминал во медиумите почесто се 
прикажува како имотен криминал, а жените како способни 
„измамнички“ и „шверцерки“ на одредени добра. Покрај големиот 
број објавени случаи на нелегален престој на странски државјанки 
може да се заклучи дека нашата држава го овозможува нелегалниот 
престој, односно дека во одредени делови од Македонија има 
побарувачка за работнички со одредени занимања.  
Странски државјани. Со оглед на тоа што голем дел од странските 
државјани се откриени на граничните премини, тие се често 
извршители на шверц на девизи или други добра, на криумчарење 
мигранти и на илегална трговија со дрога.  
Професија на сторителите. Професијата на сторителите во 
медиумите е идентификувана кога делото се врши со злоупотреба на 
службената положба за да се нагласи за која служба станува збор 
или, пак, при вршење на занимањето како танчарки, земјоделци, 
духовни лидери, музичари, професионални војници и слично и со тоа 
се врши дополнителен опис на делото.  
Групно извршување на делата. Околу 50 % (со одредени варијации 
меѓу трите печатени весници) од насилничките и од имотните 
деликти што се прикажани во медиумите се вршат од повеќе 
сторители.  

 Место на извршување. Постои различен пристап и приоритети при 
објавувањето на криминалните настани според местото на 
извршување меѓу македонските и албанските медиуми. Албанскиот 
медиум има тенденција да го истакнува криминалот што се врши во 
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подрачја каде што мнозинското население е албанско, во споредба 
со другите големи општини во земјата. На тој начин се добива 
впечаток дека тие подрачја се неспоредливо повеќе оптоварени со 
криминал, што ги прави помалку безбедни од другите поголеми 
општини (Куманово, Битола, Охрид). Ваквото прикажување може да 
се протолкува како „нож со две сечила“. Тоа значи дека, од една 
страна, Коха сака да ги информира жителите од тетовско-
гостиварскиот регион за состојбата со криминалот во тие подрачја, 
но поради непропорционалното известување создава перцепција 
дека во нивната заедницата стапката на криминал е најголема.  
Деца-жртви. Децата се најчесто жртви на сексуален и насилнички 
криминалитет и, во мал број случаи, на кражба.  
Професија на жртвите. Вработените во јавни служби кои имаат 
непосреден допир со парични средства и полициските службеници, 
во споредба со другите работни мести и со другите професии, се 
почесто објект на напад.   
Однос сторител – жртва. Делата кај кои сторителот и жртвата се 
познаваат често се вршат меѓу лица кај кои постои дисбаланс на моќ, 
што претпоставува дека сторителот ја злоупотребува својата положба 
на моќ за извршување на делото.  

 
11. Насилството е честа и присутна појава во дневните весници. Тоа се 

прикажува како меѓусебна тепачка меѓу две или повеќе лица, која 
завршува со телесни повреди и убодни рани нанесени со нож. Во 
најголемиот број случаи, претходи вербална расправија меѓу 
сторителите и жртвите, која подоцна ескалира, додека во други 
случаи, употребата на нож и/или примената на насилство е 
планирана акција. Без разлика дали делото е сторено во афект, на 
миг или под дејство на алкохол, од прикажувањето на насилничкиот 
криминал произлегува дека сторителите и граѓаните сè помалку се 
воздржуваат од физички напади, а повредите со нож како да 
стануваат нормална појава, со оглед на тоа што при секој втор напад 
се нанесени убодни рани на жртвата. Оттука, зголеменото насилство 
меѓу младите укажува на зголемена нетрпеливост и нетолеранција 
меѓу нив, како и на зголемено училишно насилство. Изборот на дела 
во кои се нанесени тешки телесни повреди, сака да ја акцентира 
како сериозноста на последицата, така и агресивноста на 
сторителите и нивната подготвеност да го нападнат туѓото тело. Од 
друга страна, тоа потврдува дека дел од граѓаните со себе носат 
ладно оружје и се подготвени да го употребат.   
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12. Постои различен пристап и приоритети во изборот на делата од 

групата на насилничкиот криминалитет кај Вест и кај Дневник. 
Додека Вест повеќе го нагласува семејното насилство и жените како 
ранливи категории жртви, Дневник повеќе ги нагласува 
полициските службеници како жртви на физички напади. На тој 
начин, медиумите создаваат хиерархија на жртви бидејќи даваат 
предност на едните наспроти другите и таквата предност ја 
пренесуваат и на гледачите.   
Затоа, спорот за поголема застапеност на семејното насилство или 
на полицијата како жртви зависи од изборот и читаноста на 
весникот и од перцепцијата за нивната виртуелна реалност. 

 
13. Приказната за насилничкиот криминалитет завршува со 

информации за пружена медицинска помош на жртвата и за 
преземени мерки од страна на полицијата. Споредено меѓу 
печатените медиуми, Вест повеќе го нагласува аспектот на жртвата, 
додека Дневник аспектот на полицијата. Оттука, произлегува дека 
Дневник има поголем придонес за одржување на добриот имиџ на 
полицијата, додека Вест поголема поддршка ѝ дава на жртвата.  

 
14. Криминалните вести за кражбите и за разбојништвата се кратки 

вести кои ја користат вообичаената конвенционална рамка на 
пренесување информации добиени од полициски извори, кои во 
најголем процент се единствени извори на сознанија. Освен 
одговорите на основните прашања поврзани со кривичното дело 
(кој?, каде?, како? што?) новинарите не навлегуваат во причините и 
во други околности поврзани со криминалниот настан.  

 
15. Имотниот криминал во медиумите добива прво место во Дневник, 

односно второ место во Коха и во Вест. Таквата разлика е поврзана 
и со пристапот на медиумот и нагласувањето на одредени 
околности поврзани со кривичните дела. Додека Вест во насловите 
повеќе ја нагласува последицата на кривичното дело и оштетениот 
субјект, Дневник повеќе акцент става на сторителот и на дејствието 
на извршување. Поради тоа, Вест го зголемува чувството на емпатија 
кон жртвите, повеќе отколку чувството на осуда кон сторителите. 
Исто така, провалните кражби во домови опфаќаат најголем број од 
објавени имотни деликти во Дневник, додека во Вест најчесто се 
објавуваат разбојништвата иако бројот на објавени разбојништва е 
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поголем во Дневник. Најчести критериуми за настанот да добие 
„виза“ за објавување се примената на насилство врз одредени лица 
и вредноста на сумата на присвоениот движен имот.  

 
16. Поголемиот дел од кражбите се планирани од страна на 

сторителите, бидејќи тие, при извршувањето на делата, користат 
оружје или други погодни предмети за насилно влегување во 
затворени простории. Исто така, судејќи според вредноста на 
украденото добро во многу приватни станови, куќи, магацини и 
цркви, произлегува дека сторителите претходно имаат сознанија 
дека во тие објекти има вреден имот, кој може да биде цел на 
кражба и поради тоа го планираат своето дело.  

 
17. Редовното прикажување на полициската активност ја држи јавноста 

будна за тоа дека полицијата е подготвена да одговори на 
предизвиците на криминалот, ефикасно да го открие сторителот, да 
поднесе кривична пријава против него или да преземе соодветни 
мерки за негово пронаоѓање. Тоа е во согласност со стратегијата на 
полицијата за комуникација со јавноста и за одржување на 
нејзиниот позитивен имиџ во медиумите.  

 
18. Полицијата во печатените медиуми добива свој медиумски 

простор, чија големина главно зависи од уредувачката политика на 
медиумот и од развиените односи на комуникација помеѓу 
конкретниот медиум и полицијата. Врз основа на анализата на 
изворите на сознанија може да се заклучи дека полицијата е 
основен и единствен извор на информации за нејзиното 
дејствување, активности и за другите околности поврзани со 
полициската работа. Сепак, Дневник, споредено со Вест, остава 
поголем медиумски простор за полицијата: повеќе прилози за 
полициската соработка со граѓаните, за полициската ефикасност, за 
полицискиот криминал и за полицијата како жртва на кривични 
дела. Оттука, Дневник има поголем удел и придонес за градење на 
имиџот на полицијата во позитивна насока. Во тој контекст, иако 
има повеќе прилози за полициската девијантност, анализата на 
содржина покажа дека се минимизираат коруптивните однесувања 
на полицијата, а се нагласуваат прекршувањата против редот и 
дисциплината, што укажува на селективен пристап. Исто така, 
додека Дневник ги фаворизира полициските акции, особено во 
борбата против наркокриминалот, Вест избира да нагласи одредени 
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настани и законски решенија со кои се прекршуваат човековите 
права или кои се тесно поврзани со нивното практикување (на 
пример, воведувањето на можноста да се употребат гумени 
куршуми или да се „разоружаат насилните полицајци“). 

 
19. Воведувањето дополнителни можности за пријавување кривични 

дела во полиција укажува за раширеноста на одредени форми на 
криминал, за немањето доволно капацитети да се намали темната 
бројка на криминалот, како и за пасивната улога, не само на 
ранливите жртви, кои во состојба на постојана виктимизираност не 
го пријавуваат делото, туку и на другите граѓани и блиски пријатели 
кои имаат морална обврска да ги заштитат жртвите кога имаат 
сознанија за одредени кривични дела. Поради тоа, медиумите 
испраќаат апел до читателите за поголема кривичноправна заштита 
на ранливите категории жртви.  

 
20. Ако ја прифатиме тезата дека медиумите придонесуваат да се 

зголеми довербата во полицијата со прикажување на соработката со 
граѓаните, на нејзиниот фер однос, како и на ефикасното сузбивање 
на криминалот, тогаш следува дека Дневник е дел од таа стратегија, 
меѓутоа со акцентирање на ефикасноста, наместо на соработката и 
на нејзиниот добар однос. Тоа значи дека медиумите даваат 
приоритет на традиционалниот пристап на полициско работење, а 
ги минимизираат активностите како дел од моделот на полициско 
работење во соработка со заедницата. Тој аспект добива ад хок 
медиумски простор и ниту полицијата ниту медиумите не ги 
информираат граѓаните на редовен и на систематски начин, што во 
одредени истражувања покажува дека нема ефекти врз 
зголемувањето на довербата. Поради тоа, препораките се дека, 
доколку полицијата сака да ја зголеми својата јавна доверба преку 
медиумите, тогаш менаџирањето на полициската комуникација со 
јавноста треба да биде предмет на поголема професионалност, 
организација и стратешко планирање.  

 
21. Ставовите на граѓанското општество и на народниот правобранител 

за одредени состојби поврзани со криминалот имаат мал или 
воопшто немаат медиумски одѕив во Дневник. Анализата на 
содржината утврди дека се објавени вкупно 25 прилози поврзани со 
ставовите на граѓаните, на граѓанските организации и на Народниот 
правобранител, од кои 21 прилог се објавени во Вест и четири 
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прилози во Дневник. На пример, Дневник не објавува податоци за 
активностите на граѓанскиот сектор против насилството врз ЛГБТ-
заедницата, против училишното насилство, против насилството врз 
децата, како и против нивната сексуална злоупотреба во домовите. 
Исто така, не се пренесуваат активностите за спречување на 
корупцијата, ниту низата реакции на Здружението  на новинари на 
Македонија (ЗНМ) и на Хелсиншкиот комитет за човекови права за 
случајот Кежаровски. Со тоа Дневник остава минимален простор за 
граѓанскиот сектор, го минимизира неговото значење, го пригушува 
неговиот глас и не го пренесува до јавноста. Спротивно, Вест дава 
повеќе медиумски простор за граѓанските активности и во 
креирањето на стварноста остава простор да се слушне граѓанскиот 
дискурс, односно ги пренесува реакциите на граѓаните, на 
незадоволните и на маргинализираните.  

 
22. Мошне очигледна и индикативна разлика при изборот на настани за 

објавување (не навлегувајќи во критериумите) меѓу Дневник и Вест 
е прикажувањето на граѓанските протести поттикнати од 
незадоволство од правосудните органи при решавање одредени 
криминални дејствија. Конкретно, станува збор за активностите на 
ЛГБТ-заедницата, кои во ноември 2014 година секоја недела 
протестираа пред Јавното обвинителство поради нерешните случаи 
на насилство врз припадници на ЛГБТ-заедницата во Република 
Македонија. Додека Вест редовно објавува прилози од настанот, 
Дневник (и Коха) ги игнорираат таквите активности. Во суштина, 
пренесувањето на борбата за човекови права значи интерес и 
поддршка на медиумот за активностите на граѓаните и оттука, Вест, 
споредбено со Дневник, повеќе ги застапува и артикулира нивните 
интереси.  

 
23. Значајна разлика во пренесувањето на интересот на граѓаните е 

нагласената улога и активност на ЗНМ и на други меѓународни 
организации за случајот Кежаровски од страна на Вест и Коха. За 
разлика од осум прилози поврзани со тој случај во Вест и шест 
прилози во Коха, Дневник, во текот на истражуваниот период, 
објави само еден прилог. Тоа укажува дека Вест ја информира 
јавноста за случајот Кежаровски како реткост во историјата на 
казнената политика против обвинети новинари, како и во одбрана 
на новинарската професија. Свртувањето и задржувањето на 
вниманието на јавноста за текот на постапката ги остава будни 
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читателите, не само за начинот на кој се остварува правдата, туку и 
за суштината на проблемот во поширок општествен контекст.  Исто 
така, нагласеното присуство на самите новинари во медиумите ја 
потврдува тезата дека тие ја креираат јавноста и дека, преку 
Кежаровски како жртвено јагне, не треба да се замолчат во таа 
намера, (под претпоставка дека новинарите на јавноста ѝ ја 
пренесуваат вистината на објективен и на професионален начин). 

 
24. Дневник има игнорантски однос и кон несоодветните услови и 

проблеми на децата во воспитнопоправните домови, особено кон 
објавениот „аларм“ и апелирањето на Народниот правобранител за 
злоупотребите во домот. Со оневозможувањето на неговите 
читатели да се запознаат со постоечките проблеми на децата во 
домовите, Дневник ја релативизира злоупотребата на децата, го 
игнорира реагирањето на Народниот правобранител и го 
продолжува процесот на нивна маргинализација. Исто така, 
замолчувањето за одговорноста на службите во домот, за сметка за 
други кривични дела, значи селективно информирање. Еден весник 
со голем тираж и читаност, треба да покажува зголемена будност за 
состојбите поврзани со злоупотребите на детските права, бидејќи 
доколку не ги пренесува изјавите и апелите на нивните застапници 
ја губи својата заштитна и превентивна функција во борбата против 
криминалните однесувања. 

 
25. Во прикажувањето на трикратното убиство што се случи во 

Кавадарци се забележува различен пристап и различен медиумски 
дискурс, особено меѓу Дневник и Вест. Дневник става акцент на 
сторителот и на неговото однесување, додека Вест повеќе на 
жртвите. Исто така, Дневник, со именувањето на инспекторите кои 
не му го одзеле пиштолот на сторителот, одговорноста ја лоцираат 
на индивидуално полициско ниво. На тој начин, Дневник семејното 
насилство повеќе го третира како акт на индивидуална патологија на 
еден сторител, кој е насилен по својата природа. Слично и Вест, 
одговорност става на полициските службеници, но и на другите 
служби вклучени во случајот. Коха, од друга страна, за случајот 
објавува само еден прилог „Притвор за тројниот убиец“. Прилогот 
опфаќа 1/4 од страната и нема придружна фотографија. Наведените 
формални карактеристики се особено акцентирани со цел да се 
укаже дека овој настан не предизвика посебен интерес кај Коха за 



235 
 

да биде подетаљно образложен во медиумите и за да се следат 
понатамошните настани поврзани со него. 

 
26. Медиумите во врска со трикратното убиство не навлегуваат во 

генезата на семејното насилство, а се фокусираат претежно на 
последицата. Во однос на страните на делото, се нагласува 
опасноста на сторителот, а се маргинализира состојбата и 
карактеристиките на сопругата како жртва на семејно насилство и на 
нејзините блиски (родителите и сестрата). Последните, како 
непосредни жртви на убиството се минимално претставени во 
медиумскиот дискурс. 

 
27. Полициските акции добиваат широка медиумска покриеност и тие 

одат во корист на одржување на добриот имиџ на полицијата, 
особено кога се успешно завршени. Истовремено, детаљното 
информирање за оперативните полициски акции претставува дел од 
Стратегијата за односи со јавност на МВР, со кое јавноста се 
информира за успешното справување со организираните форми на 
криминал за кои е потребно подолго стратешко планирање. Со тоа, 
медиумското покривање на акцијата „Чекан“ сака да ја зголеми 
довербата кај јавноста и да ги ослободи „должниците“ од чувството 
на страв и несигурност поради неисплатените долгови. 
Покрај тоа, криминалните вести алармираат дека лихварството е 
распространета појава во гостиварскиот регион и  има поддршка кај 
дел од адвокатите и извршителите, кои го стимулираат и помагаат, а 
поради фактот дека тоа е јавна тајна, постои премолчено 
дозволување на ваквото кривично дело од страна на гостиварската 
полиција. 

 
28. Полициската акција „Чекан“ добива најголем медиумски интерес, за 

која е отстапен најголем медиумски простор во Дневник, кој 
конструира приказна за настанот поткрепена со 12 фотографии, од 
кои на две фотографии е првоосомничениот сторител. За разлика од 
Дневник, Вест остава најмал медиумски простор, настанот го 
опишува фактографски, и го врамува во вообичаената 
конвенционална рамка. Објавува само една фотографија на која е 
насликано лице со лисици на рацете со цел да се стави акцент на 
апсењето на првоосомничениот. Коха објавува три прилози 
поткрепени со две фотографии, во кои, покрај приказната за 
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основната полициска акција, објавени се дополнителни 
информации со кои се дефокусира вниманието од главната акција. 
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ПРИЛОЗИ 
 
Прилог 1: Прилози објавени во Дневник од 10 ноември 2014 до 10 
февруари 2015 година 
 
10 ноември 

1. Откриени 31 илегален мигрант во три одделни случаи 
11 ноември 

2. Трикратниот убиец сее страв меѓу кавадарчани 
3. Тигрите не трагаат по убиецот 
4. Грци шверцувале цигари и икони 

12 ноември 
5. Тони ги чувал последните два куршума за Данче и за себе 
6. Полјаци во багажник со двојно дно криеле 14 кг марихуана 

13 ноември 
7. Полицијата заборавила да му го одземе пиштолот на Станоев 
8. Тинејџерот од Грчец обвинет за убиството на матурантот Петковски 
9. Му удрила штикла по главата, па ја расекол со нож 

14 ноември 
10. Застаре обинението против ексначалникот на ГШ Стојановски 
11. Бошковски: пресудите за Ровер договарани по телефон 
12. Погребани жртвите на трикратниот убиец од Кавадарци 
13. Со лопата го претепал татка си 
14. Украле цвеќе вредно 7000 евра 
15. МВР се сомнева во криминал, Даниел во шок 

15 – 16 ноември  
16. За фестивалското местење ќе заглават и вработени во мобилните 

оператори 
17. Инспекторите Крстев и Трајков не му го одзеле пиштолот на 

трикратниот убиец 
18. МРТ: Се молчеше за местенките бидејќи тешко се докажуваат 

17 ноември 
19. Се повеќе убиства и семејно насилство, се помалку разбојништва 
20. Шверцувал хероин во тетрапак 
21. Четворица повредени во масовна тепачка во Тетово 
22. Скопјанец прободен со нож во кафеана 

18 ноември 
23. Претседателот на Пастрмајлијада 2013 украл 40000 евра 
24. Во храна криел марихуана за синот затвореник 

19 ноември 
25. Уапсени четворица провалници 
26. Ограбено казино во Велес 
27. Украдени 13000 евра од куќа 
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28. Сопружници осомничени за мистериозното убиство во Велес 
20 ноември 

29. Намалена казната на Љубе Бошковски за ликвидацијата на Тушевски 
30. Вештаците утврдиле дека Топаловски во афект ги убил Џици и Моско 
31. Со камион сакал да прегази полицајци 
32. Во постава од елек криел хероин 

21 ноември 
33. Не му дала пари на поранешниот, па се видела гола на Инстаграм 
34. Деца истепале 11-годишник во Тетово, родителите ќе платат казна од 

8000 евра 
35. Тинејџер прободен со нож по расправија 

22 – 23 ноември  
36. Милионски криминал на Петрески го тресе Охрид 
37. Убијците на ќерка ми да скапуваат во затвор додека се живи  

24 ноември 
38. Петрески крпел асфалтни дупки без тендери, а станот си го доградил 

со мито 
39. Две момчиња се борат за живот откако биле избодени со нож 

25 ноември 
40. Скопскиот суд ја одбил жалбата на Бучковски 
41. Не пријавил дека го нашол изгубениот пасош, па завршил во затвор 

како криминалец 
42. Мистерија инцидентот во Ново Лисиче 

26 ноември 
43. Насилството врз жените залудно се пријавува 
44. Ја спаси сестра си од куршуми од зетот, не не успеа и родителите 
45. МО и ГШ на АРМ: Манаилов бил психофизички здрав 

27 ноември 
46. Синдром од конфликтот од 2001 меѓу причините за двете трикратни 

убист 
47. Уапсен напаѓачот од Ново Лисиче 
48. Средношколец од Гостивар со нож расекол тројца сооученици 
49. Од салон за мебел украдени 55 000 евра 

28 ноември  
50. Масакрите од Злетово и Кавадарци се доволни да го земеме 

хрватското искуство 
51. Инспекторите што не му го одзеле пиштолот на Станоев се уште се на 

работа 
52. Уапсен средношколецот што со нож прободел соученик 
53. Полициски инспектор фатен како прима поткуп 
54. Во постава од јакна криел килограм хероин 

29 – 30 ноември  
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55. Петрески незаконски вработил 165 лица пред локалните избори во 
2013 г 

56. Прободениот ученик отпишан од ГУЦ за да нема нови инциденти 
57. Осум години затвор за Топаловски за убиството на Џиџи и Моско 
58. Манаилов бил на стража 8 месеци поради кривичната за насилство 

1 декември 
59. ЕУЛЕКС го обвини Нацист за нападите врз македонските полицајци 
60. Уште еден дилер на дрога фатен во мрежа 
61. Кичевец прободен со нож по сообраќајна расправија 
62. Скопски џепчија фатен на дело во автобус 

2 декември 
63. Поранешниот заштитен сведок Арсовски ги бранеше обвинетите за 

убиство 
64. Нова кривична за поранешниот градоначалник Петрески 
65. Србинка во гаќи криела 30.000 долари 

3 декември 
66. Екстрадицијата на Талибани треба да биде билет за испорачување и на 

Нацист 
67. Поранешниот разузнавач Богоевски ќе оди две години во затвор за 

измамата со Меркатор 
4 декември 

68. Сиријци фатени со фалсификувани холандски пасоши 
69. Тинејџер влегол во куќа за да краде, си заминал со празни раце 
70. Го врзале чуварот, па ја ограбиле фирмата 

5 декември 
71. Просветниот инспекторат отвора истрага за префрлањето на ученикот 

од ГУЦ 
72. Димишкова: Имав уплав дека ми поставиле Бомба во автомобилот 
73. Беа изречени и доживотни казни за детонатор 
74. Момче пронајдено мртво во приколка во Велес 
75. Направиле поголема штета отколку што украле од црквата 

6, 7 и8 декември  
76. Адиљ го познавал убиецот оти го пуштил во приколката 
77. Со лажни податоци 80 субвенции и фирми влечеле пари од субвенции 

9 декември 
78. Се истражува како седмооделенецот успеал да внесе пиштол 
79. Гореше автомобилот на судија во Велес 
80. Му го украле бикот од штала 

10 декември 
81. Илегалците од Сирија порано глумеа Бугари, сега Скандинавци 
82. Во менувач од автомобил криел златен накит 
83. Процесот за убиството на матурантот од Ѓорче ќе почне на крајот на 

декември 
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84. Една кеса со дрога залепил за стомакот, а друга криел во патиките 
11 декември 

85. Сценариото изземено од 2001, копијата од 2014 избледена 
86. Најбогатиот гостиварец Арслани ја градел империјата со лихва 
87. Му украле 7 шишиња метадон 
88. Вработен во ресторан и се заканувал на инспекторка 
89. Средношколец нападнат со нож во Медицинско 

12 декември 
90. Стануваме ли насилници 
91. Лихварската рака на Арслан грабала фабрика, хотели и десетици куќи 
92. МВР: жртвите да се охрабрат да проговорат 

13-14 декември  
93. За еден час Арјан се ослободил од крстовите и моштите од Св. 

Богородица  
94. Обвинетите се бранат: не ја убивме Мевљана, самата падна по скали 
95. Оџата Демири од Велес фатен во шверц на илегалци од Сирија 
96. Го фатија крадецот од црква во Крушевско 
97. Арслани: Не сум криминалец, инвестирав пари од пензијата од 

Швајцарија 
15 декември 

98. Кампања против употреба на петарди 
99. Реџепи пукајќи избегал од заседа на тигрите 
100. Кочанец силувал внука 
101. Ограбивал во Германија, продавал кокаин во Скопје 
102. Бугарин шверцувал мигранти во специјален бункер во камион 
103. Арслани во бегство, на тапет гостоварските полицајци 

16 декември 
104. Се истражува дали поткажувач му дојавил на Лапи за 

поставената бомба 
105. Грк во Неготино казнет со 800 евра за семејо насилство 
106. Жени криеле цигари залепени околу нозете и половината 
107. Со службен автомобил пренесувал илегалци од Сирија 

17 декември 
108. Ќе ги ослободува Албанците, а се крие зад мртов командант во 

ОНА 
109. На Нацист за тероризмот во Тетово и Скопје ќе му судат во 

Гнилане 
110. Полицаец зел 50 евра мито за да се почести кафе 
111. Жител на Велешта изрешетан пред својот дом 
112. Разбојник зел 100000 денари од обложувалница 

18 декември 
113. По куршумите во Сарај, во Струга се тепале со мобилни 
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114. Нацист на Косово и во Македонија би добил најмалку 10 
години затвор 

115. Запленети над 400.000 парчиња пиротехника во Скопје 
116. Нервозен Грк со возило искршил рампа на преминот 

Меџитлија 
117. Малолетник крадел компјутери од општината во Охрид 

19декември 
118. Илир Купа од затвор ги координирал грабежите во Дебар и 

Струга 
119. Пијан патник со нож нападнал таксист 

20 – 21 декември  
120. Дедомразовците не откриваат каде се 20 кг. злато украдени од 

Македонија 
22декември 

121. Еден од групата дедомразовци си отворил сопствена 
златарница 

122. Арјан Диши соочен со дожив затвор за двојното убиство во 
Србица 

23 декември 
123. Три ДНК докази го поврзуваат Диши со убиството на 

сопружниците Имери 
124. Фатен дилер откако купил кеса полна хероин 
125. Шверцувал акварриумски риби и желки 
126. Германец под седиштето на пежото криел илегалци од Сирија 

24 декември 
127. ЕВРОПОЛ: Франфуркт-мафијата во нокаут 

25 декември 
128. Албански државјани уапсени за шверц на мигранти нуделе 

мито за да ги ослободат 
129. Приведен Русин со фалсификувана дозвола 

26 декември 
130. Сакале да станат милионери со шверц на вредни артефакти во 

Грција 
131. Краделе во Охрид, па златото го продавале во Струга 
132. Штипјани пазарале со фалсификувани денари 
133. Копајќи нива уништиле археолошки локалитет 

27 – 28 декември (викенд) 
134. Скулптурата што сакале да ја продадат во Грција е на божицата 

Хигиј 
135. Подигнато обвинение против инспекторите што не му го 

одзеле пиштолот на Стан 
136. Запленети 8600 петарди во Тетово 
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137. Франкфурт-мафијата била организирана како терористичка 
ќелија – дилерите не знаеле за кого работат 

29 декември 
138. Во багажникот криел 5 килограми марихуана 

30 делември 
139. За 9 месеци 9 полицајци прекумерно примениле сила 
140. Судењето за убиството на Ангел на крајот на јануари 
141. Директорот на трудова проневерил 145.000 евра 
142. Извршител незаконски наплатил 1,5 милиони денари од фирма 
143. Турчин организирал мрежа на дилери на хероин во 

Македонија 
31 – 1 декември  

144. Цариниците ги соблекуваа шверцерите по гаќи и градници 
145. Полицаец добил кривична оти пукајќи со пиштол превртел 

возило 
146. Лажеле за прекувремена работа, па го тужеле МВР за 

неисплатени плати 
2 јануари 

147. Во болница завршија пијани малолетнички и тепачи 
148. Полициски чекан го стресе Гостивар, а хакерите останаа без 

компас 
149. На полициската јагула фатен и поранешниот градоначалник на 

Охрид 
150. Ограбена скопјанка на пруга 
151. Благодарници на граѓаните што и помогнале на полицијата 
152. Мирна Новогодишна ноќ 

3 – 4 јануари  
153. Зенели ќе одлежи доживотна робија за убиството на бизнис, 

Зекири 
5 јануари 

154. СОС телефоните молчат пред семејното насилство 
155. Грци со возила почнаа самите да превезуваат илегалци 
156. Ало, полиција, некој ги ограбува илегалците 
157. Алфите за 12 месеци уапсиле 3.696 осомничени криминалци 
158. Ја фрлил украдената чанта откако полицаецот го извадил 

пиштолот 
159. Го претепале и го ограбиле пред банкомат 

6 – 7 јануари  
160. Се затворија 4 досиеја за грозоморни убиства извршени пред 

деценија 
161. Со мобилен снимал голи ракометраки во соблекувална во 

училиште 
162. Кривична за разбојник кој ограби авганистанци 
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8 јануари 
163. По еден дилер на дрога се фаќа во полициската мрежа секој 

втор ден 
164. Криминалец го држел синот на нишан за да не му влезат 

алфите дома 
165. Уапсен пиштолџијата што пукаше во соселани во Луковица 

9 јануари 
166. Гешкоска: пукаме за да ви ја уништиме верата 
167. Шверцерот на ретки златници од јужна африка казнет со 400 

евра 
168. Силувал дете што го намалил преку лажен профил на фејсбук 
169. Пак фатени танчерки во Ориентал  
170. Косовец фалсификувал сообраќајна дозвола 
171. Продолжена истрага за гркот со торба 

10 – 11 јануари  
172. Мајсторе, праќам чај за Германија 
173. Мајката сведочеше: рекоа дека Мевљана паднала, а никој не 

видел 
174. Фризерката Благица ќе оди осум ипол години затвор за 

стамбената афера 
175. Вооружен грабеж во КАМ во Чаир 

12 јануари 
176. Диана не беше разведена, се збогувавме од неа во куќата на 

сопругот 
177. Откриени 39 илегалци во четири одделни случаи 
178. Битолчани демолирале кафуле и нападнале полицајци 

13 јануари 
179. Зврлевски смета дека Вранишковски нема пак да пере пари 
180. Милошоски: двојни стандарди за теороризмот 
181. Профилите на Киколо и Монтана се капка во морето педофили 

на Фејсбук 
182. Во браниците на автомобилот шверцувале цигари 
183. Од Дизелдорф допатувал со торба полна забранета 

пиротехника 
14 јануари 

184. Зврлевски не е поврзан со предметот на Вранишковски 
185. На проститутките им одредил работно време и им наплаќал 

рента за собата 
186. Со нож го нападнал баџанакот 
187. Го пријавил братот, а заглавил за чување бомба 
188. Тинејџери украле кредитна па се честеле во град 

15 јануари 
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189. Пензионерот Јован убиен за 50 денари, а Вељо од Пепелиште 
настрада за 1000 денари 

190. Со пиштол ограбил аптека 
191. Тепал полицаец оти му барал лична карта 
192. Му оставиле отклучена врата на крадец 
193. Со криминално скадирање отпад лапнале 10 милиони евра 

16 јануари 
194. Директор на Агенција за радијациска сигурност узурпирал имот 

на МПЦ 
195. Втора кривична пријава против поранешниот градоначалник 
196. Бугари за по 200 евра пренесувале лажни азиланти од 

Струмица 
17,18 и 19 јануари  

197. За две недели пет кражби во вркви во источна Македонија 
198. Осудените за змиско око треба да вратат 171 милиони денари 

20 јануари 
199. Вранишковски остана во затвор, преговорите ќе почекаат 
200. Грчки шверцери илегалците од Сирија ги превезуваат се до 

Србија 
201. Албанци фатени во шверц на монети и ролекси 

21 јануари 
202. Не се премисливме за Вранишковски, туку се преиспитавме 
203. Протест за поддршка на Кежаровски 
204. Над 10 нови синтетички дроги ставени на црната листа во 

Македонија 
205. Полјаци ги празнеле џебовите со марихуана и бегале од 

полиција 
206. Ограбиле куќа на печалбар, па избегале со неговиот автомобил 
207. Вооружен грабеж во спорт лајф во Кисела Вода 
208. Ја снимале касарната во Тетово, добиле кривична 

22 јануари 
209. Син ми ме погледна во очи и ми рече, тато овој ме прободе со 

нож 
210. Се качил преку балкон и од стан зел 10000 евра 
211. Рекле дека ќе одат во тоалет, а ја фрлиле дрогата пред 

контејнер на Ќафасан 
23 јануари 

212. Не кршете ги вратите во црквите, парите ги носиме во банка 
213. Луксузниот живот на Саити и Алигега во Цирих бил купен со 

стотици кг. хероин 
24 – 25 јануари 

214. Благајник во штипска болница проневерил 22.000 евра 
215. Фатени тројца за 14 кражби во цркви  
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26 јануари 
216. Кај Верушевски барале документи за тешки кривични дела, а 

налетале на детска порнографија 
217. Камионџија оставил камион натоварен со мигранти 
218. Ограбена обложувачница во Куманово 
219. Гостиварка осудена за трговија со малолетници, екстрадирани 

од Грција 
27 јануари 

220. Интерпол ќе бара педофилска мрежа преку видеата најдени кај 
Верушевски 

221. Го фатиле во шверц на цигари скриени во вратите од 
автомобилот 

222. Американец во чорапите носел 173 семки од марихуана 
223. Црногорец сакал да помине граница со кокаин во џебот 

28 јануари 
224. Екстрадираниот Дрпљанин ги криел 5-кратните убијци од 

Смилковци 
225. Сопственик на градежна фирма уапсен за затајување на 400000 

денари 
226. Четворица ранети во тепачка со ножеви кај ТЦ Мавровка 

29 јануари 
227. Дрпљанин под менторство на Шукри од ситен крадец станал 

брутален убиец 
228. Полицаец дење бркал криминалци, ноќе пренесувал илегалци 
229. Деца пукале и се тепале завчера кај Капитол во Скопје 
230. Со стап тепал вооружен разбојник 

30 јануари 
231. Со метла се одбранив од разбојник што се закани дека ќе ме 

убие 
31 – 1 февруари 

232. Обвинителството се уште утврдува дали имало изборен 
фалсификат 

233. Обвинителството го обжали пуштањето на Кежаровски 
234. Тинејџер силувал ученичка во училишниот тоалет 
235. Деца тепале и ограбиле жена во нејзината куќа 
236. За 200 денари искршил црква 

2 февруари 
237. Купишта фајлови од странска служба во рацете на СДСМ и Заев 
238. Разбојништво во Жито маркет 
239. Полицајци казнети за неисчистено и неподмачкано оружје 
240. Притворен џепчија 
241. Двајца кратовци им се заканувале на сообраќајци 

3 февруари 
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242. Вранишковски излегува на слобода 
243. Од каде зборот насилство во кривичната против лидерот на 

СДСМ 
244. Приватни тужби за објавување стенограми од прислушкување 
245. Ахмети бара транспарентно и објективно судство за случајот 

Пуч 
246. Сметководителот на Тодор Александров пак плетел милионска 

измама во   Скопје 
247. Фатени ограбувачите на поштата во Арачиново 
248. Царината одзеде торба полна со стари монети на Табановце 
249. Сакал да лета за Гетеборг натоварен со 60 штеки цигари 

4 февруари 
250. Јавното обвинителство прави попуст за Заев 
251. Бизнисмени лани фатени за финансиски криминал од 9 

милиони евра 
252. Со еден куршум погодил двајца тетовци 
253. Поранешниот поштар Србаковски ќе одговара за двојно 

убиство со умисла 
5 февруари 

254. Дај ми пари ќе ти го средам данокот од 140000 евра да го 
платиш на рати 

255. Се облекла од глава до петици со туѓа банкарска картичка 
256. Крадела опрема сопственост на ЕСМ 

6 февруари 
257. Најбараниот гостиварчанец Арслани 3 месеци се криел во куќа 

на гастрбајтери 
258. Бизнисмени со криминал измолзиле 335000 евра од државата 
259. Ало полиција, ќе ја кренам полициската станица во воздух 
260. Ограбена католичка црква во Струмичко 

7 – 8 февруари 
261. Прислушувањето од странска држава не е слобода на говор 
262. И за поттикнувачите на Заев да објави детали од 

прислушкувањето 
263. Професоре, работата што ја чекавме од пријателите од надвор 

е завршена 
264. Можни се ститици илјади евра за оштетените 
265. Зависници краделе, дилерот во замена им давал дрога 
266. Пијан тепал полицаец во станица 
267. Девизи и злато украдени од куќа 

9 февруари 
268. Помош полиција, соседот ги злоупотребува децата 
269. Казнети полицајци за седење во кафеана и за седење во 

службено возило 
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270. Вооружен грабеж во копачка 
271. Го киднапирале кај Момин поток 

10 февруари 
272. Заев: прислушкувал над 20000 лица 
273. ВМРО ДПМНЕ: Заев прифати да биде странска марионета 
274. Граничен полицаец пронашол бомба во својот автомобил 
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Прилог 2: Прилози објавени во Вест од 10 ноември 2014 до 10 
февруари 2015 година 
 
10 ноември 2014  

1. Нова судијка ќе му суди на Јордан Илиоски  
2. Одгледувал марихуана во стан под кирија 
3. Кривични пријави против пет лица за шверц со мигранти 
4. Ја претепал сопругата со боксови 

11 ноември 2014  
5. Од август пријавувала насилство, никој не реагирал  
6. Одговорни се сите служби вклучени во случајот    
7. Ни доаѓаат извршители зашто „Томи Мит“ не измами  
8. Адвокатите бараат слобода за обвинетите оти невини скапувале во 

затвор  
12 ноември 2014 

9. Ученик, татко и чичко се степаа со професори од скопско средно 
училиште 

10. Со вештачење ќе се докажува силување од пред шест месеци 
11. Обвинение за силување во август  
12. Чекал да ја убие Данче на погребот на родителите 

13 ноември 2014 
13. Откријте кој е виновен што се случи трикратно убиство 
14. Девет убиства од семејно насилство од мај до ноември 
15. Не сакал да оди во притвор оти не бил опасен 
16. Гостиварка натепана од сопругот и од свекорот 

14 ноември 2014 
17. Музичка мафија за фестивалски награди од 35.000 евра 
18. И МРТ ќе прави анализа на гласањето 
19. Стефановски: Беше направена рутинска контрола, но не бев приведен 

во полиција 
20. ЛГБТи заедницата протестираше пред државното обвинителство 
21. Имаме снимка од договарање на пресудата 
22. Притворен ексзаштитениот сведок  Бреза – Златко Арсовски 

15 – 16 ноември 2014 
23. Кривична пријава и за поп пејач за местенките на Скопски фестивал 
24. Пријави за двајца инспектори оти не му го одзеле оружјето на убиецот 

17 ноември 2014 
25. Марш против говорот на омраза и на насилството 
26. Скопјанец три пати избоден со нож 
27. Четворица повредени во масовна тепачка 

18 ноември  
28. Децата учат да му кажат „не“ на престапништвото 
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29. Зајакната контрола во поправниот дом во Велес 
30. Присвоил над 44.000 евра 

19 ноември  
31. Уапсени четворица крадци сосе украдениот плен 
32. Сопружници го убиле 32-годишниот оризарец 
33. По четврти пат за 15 месеци ограбено велешкото казино „Адмирал„ 

20 ноември  
34. Децата најчесто се жртви на насилство во семејството 
35. Ѓорѓи Топаловски убивал во момент на страв и ужас 
36. Десет и пол години затвор за Љубе Бошковски 

21 ноември  
37. ЛГБТ луѓето „кршеа„ пред Обвинителството 
38. Дај ми 5.000 денари или ќе ти ги објавам секс снимките 
39. Го избодел со нож во грб и побегнал 
40. Скопјанец фатен со хероин во автомобил 
41. Пет албанки и бугарка нелегално работеле како танчарки 

22 – 23 ноември  
42. Шест кривични дела на товар на Александар Петрески 
43. Обинителство. го проверува видеото за пасошите снимени надвор од 

МВР 
44. Смртта на ќерка ми да ја платат со доживотен затвор 
45. Каменувано возило на МВР 

24 ноември   
46. 30 дена притво за Петрески и тројца соработници 
47. Застанале да му помогнат, се обиделе да ги убие 

25 ноември   
48. Секоја трета жена е жртва на насилство 
49. Две мобилки и полнач скрила во вагина 
50. Грабнале ресенка, снимиле видео и ја уценувале со видеоснимки 
51. Условна осуда за оџата од Горно Врановце 
52. Со нож избоден сопственик на кафуле 

26 ноември   
53. Убил тројца па се обесил 
54. АРМ потврди дека Манаилов е професионален војник 
55. Нелегално го впишал планинарскиот дом „Чеплес“ во сопстевност на 

општината 
56. Натепале полицаец и му ја скинале униформата оти сакал да ги казни 
57. Скопјанец прободен со нож при обид да спречи тепачка 

27 ноември   
58. Млекарот Дуле доби отштета од 6500 евра, а бараше 82.000 евра 
59. Прободени со нож четворица средношколци 
60. Шест месеци затвор за ексзаштитениот сведок Бреза 
61. Уапсен напаѓачот кој прободе две момчиња 
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28 ноември   
62. ЛГБТ по четврти пат кај Зврлевски 
63. Запленети 1 килограм хероин и 3 килограми марихуана 
64. Побарал 600 евра за да премолчи криминал 
65. Исчезнале 52 барања за приватизација 

29 – 30 ноември  
66. Војникот што уби тројца, поради кривична пријава осум месеци бил на 

стража 
67. Осум години затвор за Ѓорѓи Топаловски 
68. Петрески незаконски вработил 165 лица 

1 декември 
69. МВР го откри малолетникот што прободе средношколец 

2 декември 
70. Бараме без страв да одиме во школо 
71. Семејството бара медицинска нега и куќен притвор 
72. Го зборува тоа што ми беше дадено и напишано на хартија 
73. Се заканил дека ќе ја убие бившата оти му раскинала 
74. Тетовец три пати прободен со нож 

3 декември 
75. Момче прободено со нож во Скопје 
76. Три години затвор за Томановиќ, по две за Богоевски и за 

Пешликовски 
77. Тројца велешани осудени на 21 година затвор 

4 декември 
78. Навредлива порака пред домот на пратеничката Буралиева 
79. Притворено дете 
80. Го врзале чуварот со селотејп, па ограбиле магацин 

5 декември 
81. Ховит: Случајот на Кежаровски е пример за селективна правда 
82. Народниот правобранител отвори случај за притворениот 14-годишник 
83. Се плашев од бомбата секој пат кога ќе влезев во автомобилот 
84. Во камп-приколка пронајдено застрелано 22 годишно момче 
85. Една година затвор за мајка оти си го запуштила детето 

6,7 и 8 декември 
86. Од осум продадени луѓе, шест се малолетни 
87. И ја скршил ногата со стап оти и заѕвонил телефонот 

9 декември 
88. Изгоре кола на судијка кривичар 
89. Украден бик капиталец 
90. Уапсен турчин за давање поткуп 
91. Пијан гостин гризел и тепал полицајци 

10 декември 
92. Граѓански асоцијации ќе се борат против корупцијата  
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93. Закажано судењето за убиството на матурантот 
94. Останавме без вагини за Нова година 

11 декември 
95. Подметнати експлозивни направи во Тетово и во Куманово 
96. Келнер, со закани по живот, барал од инспекторката да не прави 

записник 
97. Приведени лихвари, адвокати и извршител, организаторот во бегство 

12 декември 
98. Кривични пријави за говор на омраза против Јанко и Миленко 
99. Полицијата и натаму трага по крадецот на вагините 
100. Украдено ковчежето со мошти од света Параскева 

13 – 14  декември 
101. Контроверзниот велешки оџа зад решетки 
102. Дошол од Албанија за да го украде ковчежето со моштите 
103. Џемаил: Пуштете ме на слобода да си најдам адвокат 

15 декември 
104. Хепатит, шуга, силување и девет неписмени деца 
105. Барал од внуката да го допира по пенисот 
106. Осуденик за убиство со куршуми успеал да и побегне на 

полицијата 
16 декември 

107. Пијан грк ги претепал сопругата и татко и 
108. Македонскиот државјанин се обидел да прошверцува златен 

накит 
17 декември 

109. Тригодишно дете дува лепило, а осумгодишно инјектира дрога 
110. Зел поткуп од 50 евра од лица со документи за легален влез 
111. Две години затвор за скопјанец што купувал крави со лажни 

евра 
112. Тешко ранет 35-годишен стружанец 

18 декември 
113. Малолетник крадел компјутери 
114. На Бит-пазар запленети 350 илјади парчиња пиротехнички 

средства 
19 декември 

115. Уапсени ограбувачите на златарници во Македонија и во 
Албанија 

116. Пијан патник со нож расекол таксист 
20 – 21 декември 

117. Со автомобил ја прегазил поранешната сопруга 
118. Битолски дилер фатен со нов вид дрога 
119. Уапсен шверцер на дробен тутун 

22 декември  
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120. Кривична пријава за директорот на Државниот инспекторат за 
земјоделство 

121. Кривични пријави за 29 лица за кражба на дрва 
122. Пукал во дрвари 
123. Притворен полицаец оти украл торби со златен накит 

23 декември 
124. Затвор за разбојници што нападнале емигранти 
125. Германец скрил Сиријци во седиште на автомобил 

24 декември 
126. И гумени куршуми против насилни демонстранти 
127. Ќе се вратам и сите ќе ве убијам 
128. Стружанец криел муниција во саксии со цвеќиња 

25 декември 
129. Албанци од Грција шверцувале сиријци во Македонија 

27 – 28 декември 
130. По седумнаесет години судење, прогласен за непресметлив и 

ослободен 
131. Обвинение за двајца полицајци оти не му го одзеле оружјето 

на убиецот 
29 декември 

132. Казна од 600 евра за тетовските пејачки 
133. Условна казна затвор за кумановски судија 
134. Фатен дилер со над пет колограми марихуана скриена во 

багажник 
30 декември 

135. Георгиев: го нема оружјето со кое е убиен Ангел 
136. Уапсени благајничка и шефица од Институтот за медицина на 

трудот, директорот е во бегство 
2 јануари 

137. Се степале за песна 
138. Нападнат келнер и скршени стакла во кафеаната Ксмет во 

Скопје 
3 – 4 јануари  

139. Полицијата уапси опасен криминалец осуден на доживотен 
затвор 

5 – јануари  
140. Лани приведени 3.696 лица 
141. Ограбен скопјанец додека вадел пари од банкомат 
142. Шверцувале 24 мигранти 
143. Ранет тетовец кај средното медицинско школо 
144. Одземени над 2000 евра од црквата во Македонска Каменица 
145. Ограбени илегалци 
146. Фатен избеган затвореник на Табановце 
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6 – 7 јануари 
147. Снимал ученички во соблекувалните 
148. Условна казна затвор за украдени 250 литри ракија 
149. Ако не платат ќе лежат по 170 дена во затвор 

8 јануари 
150. Уапсен тетовец кој се барал за издржување десетгодишна 

затворска казна 
151. Го држел детето на нишан за да спречи полициски претрес 
152. Двајца ранети и еден претепан 

9 јануари 
153. Пукал да ги убие сите можни љубовници на жена му 
154. Со мобилен намамил момче на орален секс 

10 – 11 јануари 2015 
155. „Ќерка ми беше мртва и измачкана со паста за заби“ 
156. Куче откри дрога во куфер 

12 јануари 
157. Осомничениот ќе одговора за убиство на бремена жена 

13 јануари 
158. Вранишковски ги исполни условите за условен отпуст 
159. Им зеле пари на мигранти и избегале 
160. Им се заканил дека ќе ги убие, оти, наводно, тие го нападнале 

син му 
14 јануари 

161. Криеле амфетамин во гаќи 
162. Украдени пиштол и злато вредни 5000 евра 
163. Земал по 1000 денари од прометот на проститутките 

15 јануари 
164. Со автомобил минал преку огнот и се заканувал со нож 
165. Дел од казните потврдени, дел намалени, а за измами 

повторно ќе се суди 
166. Го убил со удар од лопата за 1000 денари 
167. Притворени сопственик на депонија и вработен во Управата за 

животна средина 
168. Јанкуловска: Терористичките напади се тешко предвидливи 

16 јануари 
169. Го избодел брат му со нож 
170. Директор присвоил црковен имот 

17,18 и 19 јануари  
171. Новинарите бараат безусловна слобода за Кежаровски 
172. Пресудата е срам за Македонија 
173. Две наместо четири ипол години затвор за Кежаровски 
174. Десет затворски, 48 условни казни и пет ослободителни 

пресуди за обвинетите 
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175. Уапсен кумановски шверцер на мигранти 
20 јануари 

176. ЗНМ: Не за насилството врз слободата на говорот 
177. ОБСЕ: Ова е многу разочарувачко 
178. Обвинителството го обжали условниот отпуст на Вранишковски 
179. И скршил глава на сопругата 
180. Избодено момче во скопска Кисела Вода 
181. Фатени нови 18 мигранти 
182. Шверцувале фунти и турски лири 

21 јануари 
183. Судиите се жалат од протестите 
184. Слободата на Кежо е слобода за сите 
185. Кежаровски пуштен од Шутка до 18 февруари 
186. Со нож му го расекол желудникот на брат му 
187. Од „спортлајф“ украдени 350.000 денари 
188. Уапсени двајца тетовци оти неовластено ја фотографирале 

касарната 
189. Уапсени тројца Полјаци за шверц на марихуана 

22 јануари 
190. Поминав крај телото на сим ми покриено со бел чаршаф, но не 

знаев дека е тој 
191. Со нож им се заканувал на родителите дека ќе ги убие 

23 јануари 
192. Томислав Кежаровски на слобода 
193. Владата со устав поттикнува хомофобија 
194. Отриени милиони швајцарски франци заработени од хероин 
195. Ограбена бензинската „Макпетрол“ во скопско Ченто 
196. Разбојници одзеле 2,5 илјади евра од сириски бегалци 

24 – 25 јануари 
197. Побарале 20.000 денари за царски рез на трудница 
198. Благајник украл над еден милион денари 
199. Преку СМС порака уценувала притвореник 

26 јануари 
200. 110 граѓани осудени на затвор со зашитетен сведок 
201. Поднесени обвиненија за силување и прикривање силување на 

малолетен штитеник 
202. Нови детали за Верушевски МВР ќе даде за два-три дена 
203. Грција ни ја екстрадира Баша 

27 јануари 
204. Кавадарчанец нападнал полицаец со нож 
205. Шестмина кумановци одзеле 2000 денари од германец 
206. Запленети 39.300 евра 

28 јануари 
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207. Со два кујнски ножа се обидел да убие лекар 
208. Од Косово екстрадиран Алмир Дрпљанин, еден од најопасните 

криминалци 
209. Четири момчиња избодени со нож 

29 јануари 
210. Инспектор бегал од полицајци низ дворот на МВР, но се сопнал 

и паднал 
211. Повредено четиринаесетгодишно момче, приведен 16-

годишник 
30 јануари 

212. Опаѓа перцепцијата за нивото на корупцијата во Македонија 
213. Насилните полицајци и војници ќе бидат разоружани 
214. Гостиварец пресувал марихуана и кокаин 

31 – 1 февруари 
215. Обвинителството се жали за условниот отпуст за новинарот 

Кежаровски 
216. Слушнав повици за помош и се  јавив во полиција 
217. Побарал помош во штипската болница па избегал 
218. Ученик силувал 14-годишна соученичка во тоалет 

2 февруари 
219. Помалиот син на Верушевски осомничен за детска 

порнографија 
220. Заев под истрага за обид за пуч 
221. ЗНМ остро ја осуди жалбата за отпустот на Кежаровски 
222. ЕУ бара почитување на правата на обвинетите 
223. САД: Власта да ги задоволи највисоките стандарди на правната 

држава 
3 февруари 

224. Германија: Функционирањето на демократската опозиција е 
доведено во прашање 

225. Велика Британија: Обвиненијата сериозни, ќе ја следиме 
ситуацијата 

226. Реконструкцијата за убиството чека снег и мислење од МВР 
4 февруари 

227. Јован Вранишковски на слобода 
228. СДСМ со кривична за Груевски, ВМРО бара истрага 
229. Две момчиња избодени со нож 
230. На тетовски бизнисмен му ветил отпис на долг и му зел 3000 

евра 
231. Кумановец во притвор под сомнение за обљуба на малолетник 
232. Со еден куршум ранети двајца 

5 февруари 
233. Обвинителството забрани објавување информации за „Пуч“ 
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234. ЗНМ Цензурата е забранета со устав 
235. Условна казна за сопственикот на кучето што касна девојче 
236. Момче расечено со нож 
237. Си купувала со кредитна картичка која ја нашла на банкомат 

6 февруари 
238. Уапсен Фадил Арслани, првоосомничен за акцијата „Чекан“ 

7 – 8 февруари 
239. Противуслуги и подароци се нови форми на корупција 
240. Кажете што смеат да објават новинарите 
241. Суд отстрани охриѓанец од неговиот дом 
242. Уапсен дилер сосе наркозависници во Гостивар 

9 февруари 
243. И онлајн ќе се пријавуваат кривични дела на сајтот на МВР 
244. Минатиот месец Алфите привеле 264 лица 

10 февруари 
245. Заев обвини дека Груевски прислушкувал над 20000 граѓани 
246. Триесетдневен притвор за поранешен и сегашен вработен во 

МВР 
247. Поставена бомба на возило на полицаец 
248. Украдена хуманитарна помош за лекување на млад штипјанец 
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Прилог 3: Прилози објавени во Коха од 10 ноември 2014 до 10 
февруари 2015 година 
 
10 ноември 

1. Si u sulmua polici Mevludin Bushi (Како е нападнат полицаецот 

Мевљудин Буши) 

11 ноември  

2. Gostivari “zgjohet” me mbishkrime për Shqipërinë etnike (Гостивар се 

„буди“ со натписи за етничка Албанија) 

3. Kapen shtetase të huaja (Фатени странски државјанки) 

4. Wholers: “Monstra” dëshmoi mosbesimin në barazinë para ligjit (Волерс: 

„Монструм“ докажа за недовербата во еднаквоста пред законот) 

12 ноември 

5. Aksionet janë të suksesshme, hetojmë “Gardën e Iliridës” (Акциите се 

успешни, трагаме по гардата на Илирида) 

6. Arrestohen katër shtetas të Shqipërisë (Уапсени четворица албански 

државјани) 

13 ноември 

7. Arrestohen valltare nga Bullgaria dhe Serbia (Уапсени танчерки од Србија 

и Бугарија) 

8. Paraburgim për vrasësin e trefishtë (Притвор за тројниот убиец) 

9. Policia të mbikëqyrë nxënësit te “Mavrovasja” (Полицијата да ги 

набљудува учениците кај „Мавровка“) 

10. Vrasja e maturantit në Gjorçe Petrov; Prokuroria, veper me paramendim 

(Убиството на матурантот во Ѓорче Петров; Обвинителството, убиство 

без предумисла) 

14 ноември 

11. Djali godet babain me lopatë (Синот го нападнал таткото со лопата) 

12. Katër të dyshuar për kurdisje të rezultateve në “Festivalin e Shkupit” 

(Четири осомничени за местење на резултатите на “Скопскиот 

Фестивал”) 

13.  Boshkovski akuzon për montim (Бошковски обвинува за монтажа) 

14. Arrestohet 51 vjeçari nga Volkovija (Приведен 51 годишник од Волково) 

15 ноември 

15. Plaçkitet plaku nga Tearca (Ограбен старец од Теарце) 

17 ноември 

16. Rrihen dy grupe në Tetovë (Тепачка меѓу две групи во Тетово) 
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18 ноември 

17. Konfiskohen aparate për poker (Конфискувани апарати за покер) 

18. Arrestohet hajni (Уапсен крадец) 

19. I çon marihuanë të birit në burg (Таткото му испраќал марихуана на 

својот син во затвор) 

20. Burget online – Shtojcë për politikën ndëshkuese (për softuerin e ri ne 

administratën gjyqësore) Burget online - Прилог за казнена политика (за 

новиот софтвер во судската администрација) 

21. Promovohet Programi për përforcimin e familjeve (Промоција на 

програмата за зајакнување на семејствата) 

19 ноември 

22. Plumb në kokë narkomanit pranga çiftit nga Velesi (Куршум во глава на 

зависникот од дрога, лисици за брачен пар од Велес) 

23. Bashkë kundër krimit të organizuar (Заедно против организираниот 

криминал) 

24. Kapen hajnat e kompjuterëve në shkolla (Фатени се крадците на 

компјутерите во училиштата) 

25. Arrestohen hajnat e barnatoreve ne Tetovë (Уапсени крадците на 

аптеките во Тетово) 

26. Pranga tre personave të kërkuar nga gjykata (Лисици за три лица кои се 

барале од судот) 

20 ноември 

27. Boshkovski edhe një dekadë në qeli (Бошковски уште една деценија во 

ќелија) 

28. Sekuestrohet heroinë në “Bogorodicë” (Запленет хероин на 

„Богородица“) 

29. Doracak për preventivë nga rreziqet për pensionistët (Прирачик за 

спречување на ризици за пензионери) 

21 ноември 

30. Brenda natës shpohen gomat e mbi 100 automjeteve ne Dibër (Преку 

ноќта се избушени гумите на над 100 автомобили во Дебар) 

31. Arrestohet trafikanti i kërkuar (Приведен бараниот дилер) 

32. Sanksionohen rreth 100 punonjës police (Санкционирани околу 100 

полициски службеници) 

33. Nxënës fizikisht janë rrahur në Shkup dhe Tetovë (Физичка пресметка 

меѓу учениците во Скопје и во Тетово) 

34. Arrestohet 19 vjeçari i cili e ka kërcënuar të dashurën e tij (Приведен 19 

годишник кој ја уценувал неговата љубовница) 



264 
 

35. 30 mijë euro dëmshpërblim për familjen Jashari (30.000 евра отштета за 

семејството Јашари) 

22-23 ноември  

36. Arrestohet Petreski, abuzoi 2 milionë euro (Се приведува Петрески, 

злоупотребил 2 милиони евра) 

24 ноември 

37. Tentim për vrasje në Lisiçe (Обид за убиство во Лисиче) 

38. Qytetarët ankohen për mashtrimet me sms porosi (Граѓаните се жалат за 

измами преку СМС пораки) 

25 ноември 

39. Policia ndalon një sërbe dhe një bullgare (Полицијата приведе една 

србинка и една бугарка) 

40. Lufta nis nga shkollat (Војната почнува од училиштата) 

26 ноември 

41. Xhelozia, ushtari vret tre dhe vetëvritet (Од љубомора војник убил тројца 

и се самоубил) 

42. 19 vjeçarit и gjenden lëndë narkotike (На 19 годишник му се пронајдени 

наркотични средства) 

43. Arrestohet hajni tetovar (Се приведува крадецот од Тетово) 

44. Paditet kryetari i Çashkës (Се обвинува градоначалникот на Чашка) 

27 ноември 

45. Një nxënës nga Gostivari me thikë ka prerë tre nxënës të tjerë (Еден 

ученик од Гостивар прободел тројца други) 

46. Kapet hajduti nga Dollogozhda (Фатен крадецот од Дологожда) 

47. Vjedhje e rëndë në fshatin Vrapçisht, Zhduket kasaforta e rëndë 200 

kilogram (Тешка кражба во Врапчиште, исчезнува сеф тежок 200 

килограми) 

28 ноември 

48. Të dënuarit ende janë në paraburgim (Осудените уште се во притвор) 

49. Policia vazhdon “gjahun” privohen edhe pesë këngëtare (Полицијата 

продолжува со “ловот”, приведени уште пет пеачки) 

50. Ndalohet kontrabandë me heroninë dhe marihuanë (Спречено 

контрабанда на хероин и марихуана) 

1 декември 

51. Thika në vend të librave (Ножеви наместо книги) 

52. Ndalohen 3 emigrantë dhe një trafikues (Спречени 3 емигранти и еден 

трафикант) 
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53. Arrestohet mashtruesi i 101 vjedhjeve (Уапсен измамникот на 101 

кражба) 

54. EULEX – i i përgjigjet Maqedonisë, Nacisti akuzohet për krimet në Shkup 

(ЕУЛЕКС му одговара на Македонија, Нациста се обвинува за 

злосторствата во Скопје) 

2 декември 

55. Ryshfetin e kemi merak (Поткупот ни е мерак) 

56. Grushte për të vazhduar dashurinë (Боксови за да ја продолжи љубовта) 

57. Ndalohen 4 emigrante dhe nje trafikues (Спречени 4 емигранти и еден 

трафикант) 

58. ‘Siguria” i bëri bashkë OSCE-në, policinë dhe prokurorët (“Безбедноста” ги 

зближи ОБСЕ, полицијата и обвинителството) 

59. Arrestohen dy të rinj shqiptar (Уапсени двајца млади албанци) 

3 декември 

60. Me pistoletë plastike vjedh dyqanin (Со пластичен пиштол извршил 

кражба на продавница) 

61. Arrestohet bëri kërdi në Tetovë (Уапсен за кражби во Тетово) 

62. Paditen 6 adoleshentë (Пријави против 6 малолетници) 

4 декември 

63. Ofendohet rëndë deputetja Buralieva (Пратеничката Буралиева сериозно 

навредена) 

5 декември 

64. Padi për tre tetovarët që sulmuan policët (Пријави против 3-ца 

насилници од Тетово што нападнале полицајци) 

65. Qëllohet me armë zjarri një 23-vjeçar në Veles (Погоден со огнено оружје 

23-годишен од Велес) 

6-8 декември 

66. Varroset Adili, vrasja mbetet mister (Погребан Адиљи, убиството 

останува мистерија) 

67. Zbulohen 2010 vjedhje të rrymës kryeson Shkupi dhe Strumica (Откриени 

2010 кражби на струја водат Скопје и Струмица) 

9 декември 

68. Incidente përditë, thika në çdo qosh (Секојдневни инциденти, ножеви на 

секоја страна) 

69. Është grabitur ar nga një shtëpi në f. Bogovinë (Ограбен златен наките од 

дом во с. Боговиње) 

70. Paraburgim për dilerin e drogës 25 vjeçar (Притвор за 25 годишeн дилер 

на дрога) 
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10 декември 

71. Shtatë iniciativa për ndjekje penale për korrupsion (Седум иницијативи за 

кривично гонење заради корупција) 

72. Vidhen stoli ari në vlerë prej 10 mijë euro (Кражба на златен накит во 

вредност од 10.000 евра) 

11 декември 

73. Një tjetër nxënës plagoset me thikë (Уште еден ученик прободен со нож) 

74. Çekani godet në Gostivar (Чеканот удира во Гостивар)  

75. Shpërthime ka patur por jo nga bomba (Експлозии имало но не од 

бомби) 

76. Babai sulmon djalin (Таткото го напаѓа синот) 

12 декември 

77. Vidhet manastiri “Shën Mëria” në Kërçovë (Ограбен манастирот св. 

Богородица во Кичево) 

78. Arrestohen gjashtë bukëpjekës (Уапсени шест пекари)  

79. Ohër, një i lënduar me thikë (Еден ранет со нож во Охрид) 

80. “IImiu gjuajti duke menduar se ishin hajdutë” (Илми испука мислејќи дека 

се крадци)  

13-14 декември 

81. “Monstra”, përplasje në Këshillin Gjyqësor për afatet („Монструм“, судири 

за роковите во Судскиот Совет)  

82. Bashkë kundër terrorizmit (Заедно против тероризмот)  

83. Banori и Studeniçanit arrestohet për trafikimin e sirianëve (Уапсен жител 

на Студеничани за криумчарење сириски мигранти) 

84. Arrestohet imami i Velesit (Уапсен имамот од Велес) 

85. Kapet hajni i kryqeve (Уапсен крадецот на крстови) 

86. Maniakët e internetit  (Интернет маниаци)  

16 декември 

87. Hajdutët vjedhin edhe shkollën e Dollogozhdës (Крадци ја ограбуваат и 

училиштето во Долгожда) 

88. Dënim deri në 800 euro për mjete piroteknike (Казна до 800 еврап за 

пиротекнички материјали)  

17 декември 

89. “Sulmohet” edhe kuzhina popullore (“Нападната” и народната кујна) 

90. Arrestohet shefi i ndërrimit i vendkalimit “Qafë Thanë” (Уапсен шефот на 

смена на граничниот премин “Ќафасан”) 

91. Policia i quan “joseriose” pretendimet “UÇK” (Полицијата ги означува 

како “несериозни” тенденциите “ОНА”)  
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92. Sulmohet me armë zjarri 36 vjeçari nga Veleshta (Нападнат со огнено 

оружје 36 годишник од Велешта)  

18 декември 

93. Policia në Bit Pazar, bllokon fishekzjarre (Полицијата на Бит Пазар 

конфискува петарди) 

19 декември 

94. Policia sërish aksion në Bit Pazar (Повторно полициска акција на Бит 

Пазар) 

95. Aksion policor në Luboten, protestojnë banorët (Полициска акција во с. 

Љуботен, протестираат жителите) 

96. Arrestohet banda e “babagjyshave” që vodhi edhe në Diber (Уапсена 

бандата „дедомразовци“ кои крадеа и во Дебар)  

22 декември 

97. “Gora” përfundon më 29 të paditur („Гора“ завршува со 29 обвинети)  

98. Polici tetovar plaçket mërgimtarët (Тетовски полицаец ограбува 

иселеници)  

99. Zbulohet një drogë e re sintetike (Откриена нова синтетичка дрога)  

23 декември 

100. Emigrantët kontrabanodohen nën sedilje (Емигранти се 

контрабандират и под седишта) 

24 декември 

101. Gruaja denoncon burrin për dhunë (Пријава против мажот за 

насилство) 

102. Konfiskohen pushkaliqe (Конфискувани пиротехнички средства) 

103. Shkatërrohet rrjeti i heroinës me bazë në Maqedoni (Спречена мрежа 

на хероин со седиште во македонија) 

29 декември 

104. Arrestohen 10 valltare të huaja në Tetovë (Уапсени десет странски 

пеачки во ноќни клубови во Тетово) 

30 декември 

105. Shqiptarët nuk i besojnë policisë (Албанците не и веруваат на 

полицијата)  

106. Paraburgim për pesë persona për shitje të heroinës (Притвор за пет 

лица за продажба на хероин) 

4 јануари 

107. 30-vjeçari grushton te ëmën (30 годишник со боксови ја нападнал 

неговата мајка) 

5 јануари 



268 
 

108. “Alfat” vjet kanë arrestuar 3.696 persona („Алфа“ тимовите лани имаат 

приведено 3.696 лица) 

6 – 7 јануари  

109. Pastruesi filmon nxënëset duke ndërruar rrobаt (Чистачот снима 

ученички додека се соблекуваат) 

110. Gruaja denoncon burrin për dhunë familjare (Жената го пријавува 

сопругот за семејно насилство) 

111. Shkel fqiun me veturë (Го прегазил комшијата со автомобил) 

8 јануари 

112. Tentim për vrasje të dyfishtë në Llukovicë (Обид за двојно убиство во 

Луковица) 

113. Trafikanti kanoset se do ta vrasë fëmijën e vet (Дилер се заканува дека 

ќе го убие сопствениот син) 

9 јануари 

114. Paraburgoset 25 – vjeçari, abuzoi të miturin (Приведен 25 годишниот 

кој силувал малолетно лице) 

115. EVN kontrollë për vjedhje të rrymës në Drenovec (ЕВН контрола за 

кражба на електрична енергија во Дреновец) 

116. Arrestohen valltare në Oriental As (Приведени танчарки во Ориентал 

АС) 

10 – 11 јануари  

117. Belimbegova, të hënën shpalleт aktgjykimi (Белимбегово, во 

понеделник се донесува пресуда) 

118. Marihuana, pranga 18 vjeçarit nga Vrapcishti (Марихуана, лисици за 18 

годишниот од  Врапчиште) 

119. Ofendohet dhe kërcënohet polici (Навреда и закана за полицаец) 

12 јануари 

120. Mbеtemi vend transit i narkotikëve (Остануваме транзитно место за 

наркотици) 

121. Katër shtetase shqipëtare kapen në Veleshtë (Четири албански 

државјанки фатени во Велешта) 

13 јануари 

122. Një polic për policinë (Еден полицаец за полицијата) 

123. Stoli ari dhe teknikë vidhen në një shtëpi në Shkup (Златен накит и бела 

техника се украдени од една куќа во Скопје) 

124. Arrestohet një 45 vjeçar (Се приведува 45 годишен маж) 

14 јануари 
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125. Maqedonia, “lavatriçe” për paratë e pista! (Македонија, „машина“ за 

перење на нечисти пари) 

126. Paraburgim për tetovarin që ndërmjetësonte në prostitucion (Притвор 

за посредникот на проституција од Тетово) 

127. Apeli të publikojë vendimin për Kezharovskin (Апелационен да ја објави 

одлуката за Кежаровски) 

128. Paraburgoset, kërcënoi bashkëqytetarin (Приведен заради закана кон 

неговиот сограѓанин) 

15 јануари 

129. Edhe 6,5 vjet burg për Fejzi Azirin (Уште 6,5 години затвор за 

осомничениот Фејзи Азири) 

130. Grabitet një farmaci (Ограбена аптека) 

131. Rreh me grushtа policin (Со тупаници го тепал полицаецот) 

132. E bën të shoqin për në spital (Претепан сопруг завршува во болница) 

133. Më syhapur ndaj kërcënimeve terroriste (Со будни очи против 

терористичките закани) 

134. Shtatë të dyshuar, dy në paraburgim (Седум осомничени, двајца во 

притвор)  

17 – 19 јануари 

135. Vendimi për Kezharovskin, jo i drejtë (Одлуката за Кежаровски 

неправедна) 

136. Një tetovar ka tentuar ta vrasë vëllaun e tij (Тетовчанец се обидел да го 

убие неговиот брат) 

20 јануари 

137. Arrestohen tre shqipëtar (Уапсени тројца албанци) 

21 јануари 

138. Grabitet “Sport live” (Ограбена “Спорт Лајф”) 

139. Vjedhje e rëndë në Zhupë (Тешка кражба во општина Жупа) 

140. Pushteti s’mund ta burgosë lirinë (Власта не може да ја притвори 

слободата) 

141. Tre polakë kapen me marihuanë në “Qafëthanë” (Тројца полски 

државјани фатени на „Ќафасан“ со марихуана) 

142. Shoqata e gjykatësve i dënoi protestat kundër vendimeve gjyqësore 

(Здружението на судии ги осудува протестите против судските одлуки) 

22 јануари 

143. Naseri pranon vjedhjen, por jo edhe vrasjen (Насер ја признава 

кражбата, но не и убиството)  

23 јанури  
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144. Zbulohen 2.5 milionë franga të fituara nga heroinа (Откриени 2,5 

милиони франци добиени од хероин) 

145. Lirohet Kezharovski (Кежаровски ослободен) 

146. Plaçkitet “Makpetrolli” në Çento (Ограбен „Макпетрол“ во Чeнто)  

24  - 25  јануари  

147. Rrihet një adoleshent në Çair (Тепан малолетник во Чаир) 

148. Vrasja e tetovarit, kërkohet autori (Убиството на тетовчанецот, се бара 

сторителот) 

149. Paditet gjinekologu që kërkoi ryshfet (Тужба против гинекологот кој 

побарал поткуп) 

26 јануари 

150. Emigrantë sirianë zbulohen në Gjevgjeli (Откриени сириски емигранти 

во Гевгелија) 

151. Sulmohen tre adoleshentë (Нападнати тројца малолетници) 

152. Grabitet bastorja “Mozart” (Ограбена обложувачница “Моцарт”)  

153. Ekstradohet Basha, burg për tregti me të mitur (Екстрадирана Баша, 

затвор за трговија со малолетници) 

28 јануари 

154. Ekstradohet Almir Dërplani (Екстрадиран Алмир Дрпљани) 

155. Kezharovski, nënkryetar i SHGM-së (Кежаровски, потпретседател на 

ЗНМ) 

156. Theren me thikë katër djem te “Mavrovasja” (Избодени со нож четири 

момчиња кај „Мавровка“) 

29 јануари 

157. Dëshmitarët me zë dhe pamje të fshehur marrin n’qafë (Сведоците без 

звук и лик земаат на душа) 

158. Shtyhet seanca ndaj protestuesve të “Monstrës” (Се одложува 

рочиштето против оние кои протестираат против “Монструм”) 

159. Dëshmitari i mbrojtur përdoret shumë shpesh (Заштитениот сведок се 

користи многу често) 

30 јануари 

160. ADI denoncon korrupsion (АДИ пријава против корупцијата) 

31 јануари - 1 февруари 

161. Deklarata konfuze të dëshmitarëve (Конфузни изјави на сведоците)  

162. Përdhunohet një vajzë në Shutkë (Силувана девојка во Шутка) 

163. Tribunë kundër trafikimit të njerëzve në Tetovë (Трибина против 

трговија со луѓе во Тетово) 

2 февруари 
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164. Prokuroria, hakmarrëse dhe johumane ndaj Kezharovskit 

(Обвинителството, одмаздничко и нехумано кон Кежаровски) 

165. Presionet ndaj gjyqësorit, si në asnjë vend të botës (Притисок против 

судството како во никоја друга земја во светот) 

166. Edhe Rusia e shqetësuar nga aksioni “Puç” (И русите вознемирени 

поради акцијата „Пуч“) 

167. Paditet për pornografi djali i Verushevskit (Синот на Верушевски 

обвинет за порнографија) 

3 февруари 

168. 19 vjeçari kapet me pistoletë (19 годишник фатен со пиштол)  

169. Më shumë mbrojtje për të miturit (Поголема заштита за 

малолетниците)  

170. “Puçi”, test për institucionet (“Пуч“, тест за институциите)  

171. Rasti “Puç” kërkohet transparencë gjyqësore (Случајот „Пуч“ бара 

судска транспарентност)  

172. Paditet, bleu ushqime me 1000 denarë  të falsifikuara (Обвинет, пазарил 

со фалсификувани 1000 денари)  

173. Paditen tre të rinj nga Haraçina,dyshohen për kryerjen e 14 vjedhjeve 

(Обвинети тројца млади од Арачиново, осомничени за 14 кражби) 

4 февруари 

174. Plagosen dy persona para çajtores (Ранети двајца пред чајџилница) 

175. Dy persona theren me thikë para sallës “Rasadnik” (Двајца прободени 

пред спорстката сала Расадник) 

176. Ia grabisin pistoletën prej veture (Ограбен пиштол од кола)  

5 февруари 

177. Therje me thikë në rrahjen në Nerez (Прободен со нож во тепачка во 

Нерези) 

6 февруари 

178. Arrestohet Fadil Arsllani (Уапсен Фадил Арслани) 

7 – 8 февруари 

179. “Bombat” kanë korrupsionin zgjedhor dhe gjyqësor („Бомбите“ ја 

опфаќат корупцијата во изборите и судењето) 

180. Jam i brengosur nga ngjarjet e fundit në Maqedoni (Загрижен сум за 

последните настани во Македонија) 

181. Amerikanët kanë shumë paqartësi rreth rastit “Puç” (Американците 

имаат многу нејаснотии околу случајот „Пуч“)  

182. Edhe një aksion policor në Gostivar (Уште една полициска акција во 

Гостивар) 
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9 февруари 

183. Plaçkitet bastorja në "Xhon Kenedi" (Ограбена кладилница на “Џон 

Кенеди”) 

184. Policia starton me"Pullën e kuqe" (Полицијата стартува со “црвено 

копче”) 

10 февруари 

185. "Puçi", mosmarrëveshje në Parlament („Пуч“, недоразбирања во 

Парламентот) 

186. Përgjime masivе (Масовни прислушкувања) 

187. Nuk përjashtohet rasti “Monstra” (Не се исклучува случајот 

„Монструм“)  

188. E tërheq zvarrë policinë, pastaj arrestohet (Го влече полицаецот и 

потоа го приведуваат) 

189. Me pistoletë plastike vjedh bastoren (Ограбена обложувалница со 

пластичен пиштол) 
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Прилог 4: Единици на анализа (теми и збир на поими) за 
насилничкиот криминал објавени во Вест и во Дневник од 10 ноември 
2014 до 10 февруари 2015 година 
 
Единици за анализа за насилнички криминалитет објавени во Вест 
 
Теми: 

1. (Во Крушево) Ја претепал сопругата со боксови 
2. Ученик, татко и чичко се степаа со професори од скопско средно 

училиште 
3. Гостиварка натепана од сопругот и од свекорот 
4. Скопјанец три пати избоден со нож 
5. Четворица повредени во масовна тепачка 
6. Го избодел со нож во грб и побегнал 
7. Каменувано возило на МВР 
8. Застанале да му помогнат, се обиделе да ги убие 
9. Со нож избоден сопственик на кафуле 
10. Натепале полицаец и му ја скинале униформата оти сакал да ги 

казни 
11. Скопјанец прободен со нож при обид да спречи тепачка 
12. Прободени со нож четворица средношколци 
13. МВР го откри малолетникот што прободе средношколец 
14. Се заканил дека ќе ја убие бившата оти му раскинала 
15. Тетовец три пати прободен со нож 
16. Момче прободено со нож во Скопје 
17. Навредлива порака пред домот на пратеничката Буралиева 
18. И ја скршил ногата со стап оти и заѕвонил телефонот 
19. Изгоре кола на судијка кривичар 
20. Пијан гостин гризел и тепал полицајци 
21. Подметнати експлозивни направи во Тетово и во Куманово 
22. Келнер, со закани по живот, барал од инспекторката да не прави 

записник 
23. Осуденик за убиство со куршуми успеал да и побегне на 

полицијата 
24. Пијан грк ги претепал сопругата и татко и 
25. Пијан патник со нож расекол таксист 
26. Со автомобил ја прегазил поранешната сопруга 
27. Пукал во дрвари 
28. Ќе се вратам и сите ќе ве убијам 
29. Се степале за песна 
30. Нападнат келнер и скршени стакла во кафеаната Ксмет во 

Скопје 
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31. Ранет тетовец кај средното медицинско школо 
32. Двајца ранети и еден претепан  
33. Им се заканил дека ќе ги убие, оти, наводно, тие го нападнале 

син му 
34. Со автомобил минал преку огнот и се заканувал со нож 
35. Избодено момче во скопска Кисела Вода 
36. Со нож им се заканувал на родителите дека ќе ги убие 
37. Кавадарчанец нападнал полицаец со нож 
38. Четири момчиња избодени со нож 
39. Повредено четиринаесетгодишно момче, приведен 16-годишник 
40. Побарал помош во штипската болница па избегал 
41. Две момчиња избодени со нож 
42. Момче расечено со нож 
43. Суд отстрани охриѓанец од неговиот дом 
44. Поставена бомба на возило на полицаец 

 
Збир на поими 
 
Опис на делото. 
Инцидент, при обидот за убиство, загрозување на сигурноста на неговите 
граѓани, Крвав инцидент, на крвавиот инцидент му претходела караница 
 
Начин на извршување. 
ја удирал сопругата со боксови во стомакот  
се степаа, тепачка во која едно лице било три пати прободено со нож, 
група граѓани каменувале службено полициско возило 
прободен со нож во тепачка од гостин во кафулето 
во еден момент од тепачката, И.П. извадил нож и му нанел две убодни рани 
на Б.Р. во левата натколеница.  
ги попречувал другите полицајци да им ја напишат казната 
во тепачката го повлекол за униформата и му ја скинал 
настанала вербална расправија меѓу двете групи која прераснала во 
тепачка 
извадил нож и и се заканил дека ќе ја убие ако не се смират 
започнале меѓусебна расправија која прераснала во физичка пресметка 
напишале пораки со непристојна содржина на вратата на станот 
бегалецот им возвратил со куршуми и почнал да пука кон полицијата...по 
инцидентот, побегнал 
со автомобил ја прегазил поранешната сопруга...го стартувал 
автомобилот, се упатил кон неа и ја удрил... избегал со автомобилот 
почнал да им упатува навредливи зборови на полицајците, одбивајќи да се 
идентификува. Во еден момент, нападнал и полицаец. 
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настанала уште пожестока расправија на која присуствувала и неговата 
мајка и сестра... зел нож и со него го нападнал татко му расекувајќи му ја 
устата, по што пред да избега, застанал на вратата и им се заканил на 
сите дека пак ќе се врати и ќе ги убие 
упаднал во дворот на неговиот сограѓанин и почнал да се расправа со него 
обвинувајќи го дека неговиот син го нападнал син му, по што извадил 
пиштол од појасот и му го вперил во вратот и во стомакот заканувајќи му 
се дека ќе ги убие. 
на насобраните, со нож во рака, вербално им се заканувал 
со нож им се заканувал дека ќе ги убие.. со кои живеел 
кој во моментот извршувал службено дејство и почнал (сторителот) да му 
упатува сериозни закани по неговиот живот, по што го нападнал со нож. 
напаѓачите ги избоделе со нож момчињата и побегнале 
двајца напаѓачи го нападнале четиринаесетгодишното момче ... не успеал 
да им побегне на напаѓачите, бил пресретнат и претепан со клоци и со 
тупаници. 
скопјанецот БП по караницата си разменил неколку удари со тричлената 
група, а потоа извадил нож и ги прободел А.К. и А.Ј. во градите.  
најпрво дошло до жестока расправија, а потоа и до тепачка помеѓу две 
групи... во тепачката еден од учесниците му нанел исеченици на нозете со 
остар предмет 
непознато лице завчера поставило бомба на автомобил сопственост на 
полицаец. 
 
Мотив на сторителот. 
Во еден момент тој бил нападнат од непознато лице, од засега непознати 
причини биле нападнати од толпа од 15 – 20 лица 
Од засега непознати причини извадило нож и ги избодело двајцата 
Од засега непознати причини дошло до меѓусебна расправија, а потоа и до 
тепачка 
Му ја скинале униформата оти сакале да ги казнат 
Причина за меѓусебната пресметка било тоа што 17-годишниот ученик 
сакал физички да нападне нивна соученичка 
не се познати причините 
бил натепан заради песна. Спротивните страни не можеле да се договорат 
чија песна прва да се испее, па почнале да се раправаат. Откако не успеале 
да се договорат, се степале. ... таму тепачката продоложила и завршила 
со тешки повреди за еден од учесниците    
засега се уште не се знаат причините и мотивот зошто дошло до 
пресметка меѓу двајцата браќа 
поради вознемиреност од користење метадон 
без повод и причина пред кавадаречката полиција нападнал полицаец со нож 
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од засега непознати причини почнал да се расправа со неколкумина 
светиниколци, кои потоа физички го нападнале и го претепале 
се работи ... на мотивот зошто дошло до жестока пресметка меѓу 
момчињата. 
засега не се знае, кој и зошто ја оставил бомбата на возилото на 
полицаецот 
 
Карактеристики на сторителот. 
Мажот ја удирал со тупаници, клоци и со дрвен предмет, напаѓачот, нему 
му била нанесена убодна рана ...од еден од нападнатите кој во самоодбрана 
извадил нож и го расекол, го избодел со нож во грб и побегнал 
Револтирани од казнување, поголема група на жители фрлале камења по 
возилото на МВР 
Во еден момент од тепачката,...извадил нож и му нанел две убодни рани 
Почнал да се кара со него и со нож го повредил во стомакот 
Во тепачка го повредил и му нанел три убодни рани на гимназијалецот 
Осомничениот петнесетгодишник ќе се соочи со соодветен поднесок 
Во еден момент... извадил нож и на ... му нанел три убодни рани, две во 
грбот и една на вратот 
кумановец ја киднапирал и ја претепал поранешната девојка, по што и се 
заканил дека ќе ја убие ако не му се врати 
тогаш К.Б. посегнал по ножот, три пати го прободел Т.Х. и потоа брзо 
избегал од местото 
две непознати лица што започнале вербална расправија, а потоа физички 
ги нападнале, по што едното лице со нож го расекло ВЌ по главата и по 
телото 
сторителот бил пијан кога го сторил инцидентот...во кафеаната ... и во 
полициска станица каде повторно физички нападнал трет полициски 
службеник удирајќи го со глава во градите 
бомбашите го поставиле експлозивот незабележани (подметнат во 
шахта која се наоѓа пред гаражата на полицијата) 
лишил од слобода државна инспекторка...која вршела контрола на повеќе 
фирми...била затворена во моментот кога започнала да го прави 
записникот 
бегалец ... по втор пат успеал да побегне 
веднаш извадил нож и го расекол таксистот на десната страна од вратот 
.... во значително алкохолизирана состојба 
нападнал жена 
гости претепале келнер, а потоа ги испокршиле и стаклата за време на 
новогодишната прослава во скопската кафеана...неколку непознати лица го 
претепале келнерот... 
бил повреден од огнено оружје во пределот на десната потколеница 
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фрлале огревни дрва кон него и кон неговата куќа кршејќи ги стаклата од 
прозорецот ... непознатите го нападнале удирајќи го по главата и по 
телото 
непознат сторител пред група граѓани собрани околу василичарскиот оган 
... и со нож во рака им се заканувал 
нападнато од група крадци која го начекала во зградата и со нож го 
прободела во стомакот, по што избегала. 
обвинетиот подолго време вршел семејно насилство врз неговите 
родители и бил долгогодишен зависник од дрога... Извесен период во 2013 
година престојувал и на Клиничката психијатрија во Скопје, а од центарот 
за социјална работа е оценет како опасна личност на која е потребно да се 
изрече мерка задолжително лекување на алкохоличари и наркомани 
момчето пред да го употреби ножот, претходно било приведено во 
полициска станица поради сторена сообраќајна несреќа по дејство на 
алкохол 
две лица испукале неколку куршуми во непознат правец 
А.М. мртов пијан ги навредувал членовите на своето семејство и ја 
загрозил нивната сигурност заканувајќи им се со убиство и со опожарување 
на нивната куќа, по што фрлал делови од покуќнината и други предмети 
кон нив 
 
Карактеристики на жртвата 
Медицинска потврда за душевни болки, растројства и повреди крвнички 
претепана, тепаната жена по пријавата побарала кривичен прогон за 
насилниците 
Преживеале вистинска драма, биле избодени со нож 
Бил прободен со нож во стомакот при обид да раздвои две лица во 
меѓусебна тепачка 
прободен со нож во тепачка гостин во кафулето 
Прободен со нож во тепачка на која и претходела расправија 
Бил префрлен во тетовската болница 
Двете момчиња беа префрлени во болница, а едното беше во критична 
состојба, но за среќа го преживеа нападот 
На повредениот средношколец му е укажана лекарска помош на самото 
место од итната медицинска помош 
На повредениот... му била укажана лекарска помош 
Повредениот е пуштен на домашно лекување, а неговиот другар ... се бори 
за живот 
Од страна на очевидец на настанот, ... е пренесен во градската општа 
болница ... и е задржан на понатамошно лекување  
од здобиентие повреди на ... и се слошило и паднала на подот... веднаш 
отишла на лекар каде што и се констатирани телесни повреди 
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повредениот бил пренесен во тетовската клиничка болница, каде што по 
укажаната лекарка помош бил задржан за понатамошно лекување 
повредениот е пренесен во ургентниот центар каде што му е укажа 
лекарска помош 
предавничка 
доколку ова е некаква порака до мене, тогаш да кажам јавно дека 
останувам да работам по законите и прописите и нема да отстапам од 
ова понатаму 
се упатил во хируршкото одделение каде што му била укажана лекарска 
помош 
повредената жена веднаш била пренесена во тетовската болница каде 
што и биле констатирани тешки телесни повреди 
бил однесен во болница каде по укажаната помош бил пуштен на домашно 
лекување 
поради тешките повреди, тој бил пренесен во Ургентниот центар во 
Скопје 
на В.И. му е укажана лекарска помош во Клиничката болница во Штип, каде 
што од доктор му се констатирани повреди и е задржан на понатамошно 
лекување. 
кога Б.С. ги забележал полицајците го фрлил оружјето по што бил приведен 
поради сериозноста на повредите тој бил пресен во градската општа 
болница 
бил избоден од неговиот брат 
момчето веднаш било префрлено на лекување во Ургентниот центар во 
Скопје... бил избоден во стомак во зграда  
повредените се пренесени во ГОБ Св. Наум Охридски, а лекарите кај Б.М. 
констатирале тешка повреда 
на повредениот му била укажана лекарска помош во градската болница... 
каде што лекарите констатирале телесни повреди. 
скопјанецот со помош на својот сопатник бил пренесен во штипската 
болница, каде што бил прегледан и раните што ги имал по лицето и по 
главата биле санирани. (избеган пациент) 
две момчиња биле избодени со нож во тепачка. Повредените момчиња 
веднаш биле префрлени во градската општа болница... каде што поради 
сериозноста на повредите се задржани на лекување 
момче било расечено со нож, во тепачката која се случила на булевар... на 
повредениот му е укажана лекарска помош и констатирана му е лекарска 
повреда 
Минувачи му помогнале на повредениот и веднаш го префрлиле во болница 
 
Улога на полицијата 
против него се очекува да биде поднесена соодветна пријава  
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Која презема мерки за целосно расчистување на случајот и пронаоѓање на 
напаѓачот 
Извршила увид на местото на крвавиот инцидент и го расчистуваат 
случајот 
Полициските службеници забележале дека кумановците сториле 
сообраќаен прекршок и го запреле возилото 
Кога полицајците се обиделе да го легитимитираат, гостинот го нападнал 
првиот полицаец 
ниту една од полициските станици не е оштететена и не станува збор за 
никаков напад вр полициските станици... многу веројатно е дека не станува 
збор за бомба или за рачни бомби (во експлозијата во Тетово било скршено 
едно стакло од барака на СВР Тетово) 
повредени нема.. експлозиите направиле помала материјална штета 
службени лица се упатиле на местото за да го фатат... полицијата и 
натаму трага 
полицијата по пријавата се упатила кон куќата на неготинката каде што 
малтретирањето на жената и на нејзиниот татко се уште траело 
по кусата потрага го пронашла возачот ... Било утврдено дека се пијани и 
против нив, како што информираа од полицијата ќе следуваат кривични 
пријави 
веднаш по пријавување полицијата пристигнала пред кафеаната 
набрзо по потрагата, насилникот К.Г. бил пронајден и приведен во 
полициска станица 
ги испитува причините за тепачката и против тепачите ќе поднесе 
соодветни пријави... 
иако нападнат, полицаецот успеал да го совлада по што О.К. бил лишен од 
слобода. 
полицијата трага по насилниците 
веднаш по пријавувањето на случајот, увидни екипи на полицијата излегле 
на терен и ја подигнале бомбата од автомобилот. 
 
Единици за анализа за насилнички криминалитет објавени во Дневник 
Теми: 
1. Му удрила штикла по главата, па ја расекол со нож 
2. Со лопата го претепал татка си 
3. Четворица повредени во масовна тепачка во Тетово 
4. Скопјанец прободен со нож во кафеана 
5. Со камион сакал да прегази полицајци 
6. Деца истепале 11-годишник во Тетово, родителите ќе платат казна од 

8000 евра 
7. Тинејџер прободен со нож по расправија  
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8. Две момчиња се борат за живот откако биле избодени со нож 
(мистерија инцидентот во Ново Лисиче, уапсен напаѓачот во Ново 
Лисиче) 

9. Средношколец од Гостивар со нож расекол тројца сооученици 
10. Уапсен средношколецот што со нож прободел соученик 
11. Кичевец прободен со нож по сообраќајна расправија 
12. Се истражува како седмооделенец успеал да внесе пиштол 
13. Гореше автомобилот на судија во Велес 
14. Сценариото изземено од 2001, копијата од 2014 избледена 
15. Вработен во ресторан и се заканувал на инспекторка 
16. Средношколец нападнат со нож во Медицинско 
17. Реџепи пукајќи избегал од заседа на тигрите 
18. Грк во Неготино казнет со 800 евра за семејо насилство 
19. Нервозен Грк со возило искршил рампа на преминот Меџитлија 
20. Пијан патник со нож нападнал таксист 
21. Битолчани демолирале кафуле и нападнале полицајци 
22. Со нож го нападнал баџанакот 
23. Тепал полицаец оти му барал лична карта 
24. Четворица ранети во тепачка со ножеви кај ТЦ Мавровка 
25. Деца пукале и се тепале завчера кај Капитол во Скопје 
26. Двајца кратовци им се заканувале на сообраќајци 
27. Ало полиција, ќе ја кренам полициската станица во воздух 
28. Пијан тепал полицаец во станица 
29. Го киднапирале кај Момин поток 
30. Граничен полицаец пронашол бомба во својот автомобил 
 
 
Збир на поими: 
 
Опис на делото. 
Инцидент, веднаш по тепачката, семејното насилство, масовна тепачка-
инцидент, крвав инцидент, фалсификување исправа и напад врз службено 
лице, 34-насилството се случило..., крвав инцидент, инидент, 
осомничениот се товари за спречување службено лице во вршење службено 
дејство, за противправно лишување од слобода и за загрозување на 
сигурноста, несекојдневен инцидент, масовна тепачка со ножеви. 
Начин на извршување. 
Синот почнал расправија со татка си, а потоа го нападнал удирајќи го со 
клоци и со тупаници по телото. На насилникот не му било доста,  па зел 
лопата и продолжил да го тепа старецот удирајќи го по глава. 
Насилниците удирале со предметите по главите и телата на 
четворицата 
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не ја послушал наредбата, туку продолжил да вози кон полицајците за да ги 
прегази. 
тие го удирале со клоци и со тупаници по телото и главата. 
почнал расправија. Кавгата завршила кога С.А. извадил нож и два пати го 
пробол момчето по грбот. 
група од четворица насилници во близина на зградата ги пресретнале 
двете момчиња и ги нападнале. Еден од напаѓачите извадил нож и им нанел 
по неколку убодни рани. 
седумнаесетгодишен средношколец со нож нападнал тројца соученици, 
завчера по банална расправија 
на инцидентот му претходела тепачка меѓу група средношколци... 
осомничениот земал нож и го пробол во рамото 16-годишниот соученик 
дошло до расправија. Тогаш непознатиот возач на автомобилот извадил 
нож и го пробол Ј.М. во стомакот 
по куса вербална расправија (пред училницата), го извадил пиштолот кој го 
носел во појасот, и му го вперип во стомакот 
и се заканувал на инспекторка што вршела контрола во ресторанот каде 
што работел... да им се заканува нејзе и на нејзиното семејство 
две лица со остар предмет, најверојатно нож, го нападнале 
петнаесетгодишниот ученик. 
се вратил пијан дома и почнал да ги тепа неа и нејзиниот татко... сериозно 
им се заканувал на сопругата и на нејзините родители, а кога ги видел 
полицајците почнал и нив да им се заканува. 
тројца битолчани истепале полицајци што дошле да интервенираат по 
пријава за насилство во кафе-бар ... и го искршиле инвентарот 
нападнал полицаец оти не сакал да се легитимира. Наместо да извади 
лична карта, И.А. со тупаници почнал да го удира во главата едниот 
полицаец. 
тројца засега непознати напаѓачи ги пресретнале ... и ги нападнале со 
ножеви. 
кога ги забележале почнале да ги бркаат... напаѓачите го фатиле и почнале 
да го тепаат...почнале да пукаат но за среќа никого не погодиле. 
навредувале и нападнале полицајци. 
кога полицијата побарала од возачот да му изврши алкотестирање, тој 
одбил и почнал да ги навредува полицајците... 
им се јавувал на полицајци и се заканувал дека ќе ја дигне во воздух 
локалната полициска станица 
пијан скопјанец со тупаница нападнал полицаец, откако претходно бил 
приведен бидејќи вознемирувал минувачи. (насилниот маж..)  
тројца вооружени киднапирале скопјанец, кого го внеле во автомобил и го 
малтретирале. ... и тепан во некоја од просториите...подоцна го пуштиле 
бомба кашикара била оставена на брисачите на автомобил сопственост 
на полицаец 
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Мотив на сторителот. 
Банална расправија, .без повод почнале да ги тепаат,  
сакал да прегази полицајци оти возел со туѓи регистерски таблички 
децата насилници (до 12 г) без повод и причина го нападнеле 11-
годишникот. 
по банална расправија ... со намера да ја одбранат својата пријателка, 
тројца ученици... се вмешале во расправијата. Седумнаесетгодишниот прво 
ги навредувал, пошто извадил нож и им нанесол расеченици. 
се расправал за првнеството на минување 
откако му рекле дека ги нема потребните документи да ја напушти 
земјата 
не сакал да се легитимира 
тој рекол дека татко му бил претепан во Делчево и барал да се реши 
случајот, 
Карактеристики на сторителот. 
тој револтиран од постапката на девојката извадил нож и два пати ја 
пробол во потколеницата. 
Непознато лице со нож го пробол три пати во стомакот. 
избегал пеш 
кичевец со нож пробил тинејџер и тешко го повредил 
по инцидентот напаѓачот избегал 
по насилството групата се разбегала, а минувачи викнале полиција и брза 
помош 
ноќта пијан со нож ги пробол двете момчиња 
осомничениот и досега бил пријавуван за учество во толпа за што му биле 
поднесени четири прекршочни пријави за нарушување на јавниот ред и мир 
со физички напад. 
тој лежел во тревникот пијан и повраќал, а тие му се приближиле за да му 
помогнат 
избегал од училиштето 
по инцидентот, напаѓачот избегал, но бил проведен 
кичевецот бил прободен со нож во стомак од непознато лице... напаѓачот 
избегал 
ученик дошол на час вооружен со пиштол, со кој му се заканувал на 
соученикот, вперувајќи му го во стомакот...напаѓачот во меѓувреме го 
скрил пиштолот (го фрлил...) 
напаѓачите го расекле по градите и по рамото, па побегнале. 
гркот нервозен  одлучил да ги преземе работите во свои раце, па го 
стартувал возилото со намера насилно да ја мине границата. (ја скршил 
рампата) 
влегол во автомобилот и без причини го нападнал и му нанел исеченици на 
вратот... патникот со кој се знаел од порано излегол од возилото и избегал 
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продолжил да ги навредува полицајците со погрдни зборови 
напаѓачот, кој е брат на сопругата... отишол во куќата каде што е 
мажена сестра му...албанецот без повод и причина со кујнски нож го 
нападнал зетот и го пробол во левата плешка. По инцидентот напаѓачот 
избегал, но набргу бил фатен од полицијата. 
сепак во еден момент тој успеал да побегне 
 
Карактеристики на жртвата. 
Девојката го извадила чевелот и со дрвената штикла го удрила детето по 
главата. 
Веднаш по тепачката девојчето било однесено во Градската болница каде 
што и била дадена лекарска помош 
претепаниот со повреди на главата и по телото бил донесен во 
Клиничката болница во Тетово (84 години татко) 
еден од повредените бил пренесен на скопските клиники, еден од нив, во 
самоодбрана употребил нож. Тој го расекол во рамото и по телото 
напаѓачот на возраст од 25 години, по што насилниците побегнале. 
Прободен со нож во стомакот по расправија во кафеаната 
минувачи го однече тинејџерот во болница. 
двајца скопјани се борат за живот откако биле прободени со нож од група 
насилници... веднаш по крвавиот инцидент биле однесени во клиничкиот 
центар. Повредениот ДБ е во шок соба, и според лекарите, неговиот живот 
е во опасност.... здогледале момче кое било легнато во тревникот покрај 
тротоарот ... помисливме дека му е лошо и сакавме да му помогнеме. 
Тогаш тој извади нож и не нападна. 
тројцата повредени ученици биле пренесени во гостиварската болница 
каде што по укажаната помош се пуштени на домашно лекување 
повредениот средношколец бил однесен во градската болница, каде што му 
била дадена лекарска помош. 
Ј.М. бил пренесен во Медицинскиот центар ... 
исплашениот седмооделенец викнал по класната раководителка 
судијата за локалните медиуми рекла дека не знае што точно се случило и 
оти ќе ги чека резултатите од вештачењето. 
инспекторката ниту тогаш не се поколебала да ги евидентира воочените 
недостатоци. Таа била ослободена по телефонски разговор со 
сопственикот на објектот. 
средношколец бил расечен со нож...повредениот средношколец е пренесен 
во ургентниот центар 
таксист од Tетово бил нападнат со нож од патник... таксистот веднаш 
реагирал и успеал да му го одземе ножот, а потоа неколку пати го удрил по 
главата ...таксистот побарал лекарска помош во тетовксата болница и 
за случајот ја известил полицијата. 
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полицијата поднела кривична пројава за напад врз службено лице при 
вршење работи на безбедноста.  
по нападот тешко повредениот бил однесен во клиничкиот центар во 
Скопје 
повредените биле пренесени во болницата Св. Наум Охрудски при што на 
Б.М. му е констатирана тешка телесна повреда 
повреденото момче побарало помош во болницата Св. Наум Охридски, каде 
му се констатирани телесни повреди. 
против нив полицијата поднела кривична пријава за спречување службено 
лице во вршење службено дејствие 
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Улогата на полицијата. 
Кривични пријави и против двајцата 
полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот 
во присуство на ниве родител бил извршен разговор 
полицијата го уапсила С.А. и против него поднела кривична пријава за 
убиство во обид. 
полицијата презема засилени мерки за пронаоѓање на напаѓачите. 
против Давид Р.Е. поднесена кривична пријава за обид за убиство 
напаѓачот бил приведен 
полицијата ќе поднесе кривична пријава против напаѓачот. 
полицијата допрва треба да утврди дали опожарувањето на возилото има 
врска со тој случај. 
полициска екипа веднаш била пратена на местото на 
инцидентот...против него била поднесена кривична пријава за телесна 
повреда извршена при семејно насилство. Полицијата му изрекла казна од 
800 евра за нарушување на јавниот ред и мир. 
поднела барање за поведување прекршочна постапка 
полицајците дошле да инрвенираат, но откако пристигнале во локалот 
веднаш биле нападнати... 
полицијата против Б.Ш. (34) поднела кривична пријава за тешка телесна 
повреда. 
насилникот веднаш бил совладан и приведен. Полицијата против него ќе 
поднесе кривична пријава, 
се преземаат мерки за расчистување на настанот. 
за случајот била известена полицијата која за кратко време провела 
шестнаесетгодишник од Скопје со кого во присуство на роднина било 
разговарано во станицата Бит-пазар, 
полицијата поднела кривична пријава за загрозување на сигурноста 
против нив ќе бидат поднесени кривични. 
полициската екипа дошла на местото и безбедно ја остранила бомбата... 
полицијата презема мерки за расчистување на случајот. 
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Прилог 5: Единици на анализа (теми и збир на поими) за имотниот 
криминал објавени во Вест и во Дневник од 10 ноември 2014 до 10 
февруари 2015 година 
 
Единици за анализа за имотен криминалитет објавени во Вест 
 
Теми: 

1. Уапсени четворица крадци сосе украдениот плен 
2. По четврти пат за 15 месеци ограбено велешкото казино 

„Адмирал“ 
3. Го врзале чуварот со селотејп, па ограбиле магацин 
4. Украден бик капиталец 
5. Останавме без вагини за Нова Година 
6. Приведени лихвари, адвокати и извршител, организаторот 

во бегство 
7. Украдено ковчежето со мошти од света Параскева 
8. Малолетник крадел компјутери 
9. Кривични пријави за 29 лица за кражба на дрва 
10. Ограбен скопјанец додека вадел пари од банкомат 
11. Одземени над 2000 евра од црквата во Македонска Каменица 
12. Ограбени илегалци 
13. Украдени пиштол и злато вредни 5000 евра 
14. Од „спортлајф“ украдени 350.000 денари 
15. Ограбена бензинската „Макпетрол“ во скопско Ченто 
16. Разбојници одзеле 2,5 илјади евра од сириски бегалци 
17. Шестмина кумановци одзеле 2000 денари од германец 
18. Си купувала со кредитна картичка која ја нашла на банкомат 
19. Украдена хуманитарна помош за лекување на млад 

штипјанец 
 
Збир на поими: 
 
Класификација и опис на делото. 
Разбојништво врз чувар, што ќе одговараат за злосторничко здружување, 
изнуда, лихварство, перење пари, фалсификување исправа, употреба на 
исправа со невистинита содржина и за злоупотреба на службена положба. 
Вооружен грабеж 
 
Начин на извршување. 
маскирани лица со закана со пиштол 
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со употреба на физичка сила и со погоден предмет извадил една од 
решетките од металната балконска врата од кујната 
го совладале и со селотејп му ги врзале рацете и нозете, а потоа му ја 
залепиле и устата 
крадците најнапред го скршиле катанецот од влезната страна на 
шталата 
крадците успеале да ги искршат трите заштитни катанци и од 
продавницата 
успеал насилно да го отвори прозорецот... бесправно одзел... следниот ден, 
пријавениот маллетник извршил уште една кражба од истата општинска 
просторија. На истиот начин влегол во канцеларијата и одзел два 
компјутерски монитора и едно куќиште. 
активностите биле спроведувани во периодот од први октомври до 15 
декември годинава, ... најкарактеристичен е случајот ... 
со употреба на погоден предмет успеал да ја отвори влезната врата и да 
влезе во куќата 
веднаш им го впериле оружјето и им се заканиле дека ќе ги убијат 
им го впериле оружјето и им се заканиле дека ќе ги убијат, по што зеле од 
касата 50.000 денари, пари од дневниот промет и избегале 
нападнале германец и му одзеле 2.000 денари 
пронашла на банкомат заборавена туѓа кредитна картичка и со неа си 
купувала облека  
некој безмилосно и дрско ги зел сите пари (украдена хуманитарна помош за 
лекување на млад штипјанец) – вели директорката.... 
 
Предмет/цел на противправно присвојување/напад. 
Ограбиле магацински простор и побегнале, кражба на бик, украдени се 
пенисите и вагините од продавницата 
предмети што претставуваат културно наследноство на Република 
Македонија 
вкупната штета се проценува на 850.000 денари... што направиле штета 
од 297.3000 денари. 
украдени 131.000 денари од црквата СВ. Успение на Пресвета Богородица во 
Македонска Каменица 
крадецот по кој се трага, според проценката на полицијата, му направила 
штета на сопственикот од околу 300.000 денари. 
вкупно 350.000 денари, односно 5.680 евра украле непознати разбојници ... 
предизвикувајќи му материјална штета на сопственикот на картичката 
од околу 31.900 денари 
 
Мотив на сторителот. 
Исклучиво цел им е ова казино, иако во близина има и други 
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Карактеристики на сторителот. 
Четворица разбојници, крадци 
маскирано лице со закана со огнено оружје – пиштол извршило 
разбојништво над две вработени девојки 
против детето годинава биле поднесени 9 кривични пријави за извршени 14 
кривични дела. Малолетникот е сместен во затворот во Шутка. 
маскирани лица 
петнаесет лица, меѓу кои четворица адвокати и еден извршител се 
приведени во полициската акција „Чекан“. Осомничени во акцијата се вкупно 
19 лица  
се обидел да избега...  
двајцата маскирани, кои во рацете држеле оружје  
три засега непознати маскирани лица, од кои едното вооружено со 
пиштол... 
еден од осмничените при апсењето пукал кон полицијата, но бил совладан. 
 
Карактеристики на жртвата. 
Чувар, две девојки вработени 
се уште сум во шок (до сега штетата е над 5000 евра) 
бил ограбен на банкомат... додека ги броел бил пресретнат од неколку 
лица, кои го нападнале и му одзеле 11.000 денари. 
ограбени илегалци 
 
Улогата на полицијата. 
досега не се пронајдени сторителите на претходните три грабежи 
засега нема информации кој стои зад оваа невообичаена кражба 
по организаторот Фадил А. се трага. ... полицијата при претрес на 19 
локации во ....одзеде... 
во текот на март 2010 година (полицијата) има поднесено посебен 
извештај дека заедно со уште едно лице го сторил кривичното дело 
шверцување икони и други предмети од културно наследство. 
по добиената судска наредба, извршен е претрес во домот на 
малолетникот од каде што се одземени штрафцигери.... со малолетното 
лице, во присуство на негов родител, извршен е разговор во СВР Охрид, за 
што е известен и социјален работник. 
крај на шопингот на туѓа сметка ставила полицијата, која против... 
поднела кривична пријава 
Анализа на новинарот. 
како е третиран малолетникот во оваа установа малолетникот вчера не 
успеавме да добиеме одговор бидејќи освен директорот никој не дава 
информации, а вчера беше неработен ден и тој не беше на работа. 
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Единици за анализа за имотен криминалитет објавени во Вест 
 
Теми: 

1. Украле цвеќе вредно 7000 евра 
2. Уапсени четворица провалници 
3. Ограбено казино во Велес 
4. Украдени 13000 евра од куќа 
5. Од салон за мебел украдени 55 000 евра 
6. Скопски џепчија фатен на дело во автобус 
7. Тинејџер влегол во куќа за да краде, си заминал со празни раце 
8. Го врзале чуварот, па ја ограбиле фирматас   
9. Направиле поголема штета отколку што украле од црквата 
10. Му го украле бикот од штала 
11. Најбогатиот гостиварец Арслани ја градел империјата со лихва 
12. Му украле 7 шишиња метадон 
13. За еден час Арјан се ослободил од крстовите и моштите од Св. 

Богородица  
14. Го фатија крадецот од црква во Крушевско 
15. Разбојник зел 100000 денари од обложувалница 
16. Малолетник крадел компјутери од општината во Охрид 
17. Краделе во Охрид, па златото го продавале во Струга 
18. Ограбена скопјанка на пруга 
19. Ало, полиција, некој ги ограбува илегалците 
20. Ја фрлил украдената чанта откако полицаецот го извадил 

пиштолот 
21. Го претепале и го ограбиле пред банкомат 
22. Кривична за разбојник кој ограби авганистанци 
23. Вооружен грабеж во КАМ во Чаир 
24. Тинејџери украле кредитна па се честеле во град 
25. Со пиштол ограбил аптека 
26. Му оставиле отклучена врата на крадец 
27. Ограбиле куќа на печалбар, па избегале со неговиот автомобил 
28. Вооружен грабеж во спорт лајф во Кисела Вода 
29. Се качил преку балкон и од стан зел 10000 евра 
30. Фатени тројца за 14 кражби во цркви  
31. Ограбена обложувачница во Куманово 
32. Деца тепале и ограбиле жена во нејзината куќа 
33. За 200 денари искршил црква 
34. Разбојништво во Жито маркет 
35. Притворен џепчија 
36. Се облекла од глава до петици со туѓа банкарска картичка 
37. Крадела опрема сопственост на ЕСМ 
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38. Ограбена католичка црква во Струмичко 
39. Зависници краделе, дилерот во замена им давал дрога 
40. Девизи и злато украдени од куќа 
41. Вооружен грабеж во копачка 

 
Збир на поими: 
 
Класификација и опис на делото. 
две провални кражби, обид за тешка кражба 
 
Начин на извршување. 
крадци провалиле во расадник и украле 
провалиле внатре и украле извесна количина таблети.... 
тој го вперил пиштолот во нив и им се заканил дека ќе пука ако не му ги 
дадат парите. 
додека во куќата немало никој.. во фиока од компјутерското биро во една 
од собите, арамијата ги пронашол парите и избегал 
крадец украл сеф со девизи и денари... провалил преку влезната врата и од 
таму го зел сефот. 
крадецот го искористил метежот и од чанта на патник украл паричник. 
провалил во куќа... тинејџерот насилно извадил една од решетките од 
металната врата, со која дополнително била обезбедена балконската 
врата од кујната 
маскирани разбојници нападнале чувар во фирма, го врзале за рацете и за 
нозете и му ставиле леплива лента на устата, па непречено испразниле 
магацин со метал. 
крадците насилно влегле во црквата...од ѕидот насилно ја откорнале 
металната каса од која одзеле околу 2000 денари 
крадците го скршиле катинарот од влезната врата на шталата на ЕА... 
незабележани од никого побегнале во непознат правец 
Со нож му се заканиле  
Насилно ја отворил дрвената врата од манастирот 
Го скршил цилиндерот од бравата (на црквата) 
Со пиштол ограбил/и се заканил на вработената 
Насилно го отворил прозорецот 
Заканувајќи се со пиштол/им се заканиле/си заминале со плен околу 200.000 
денари. 
Разбојници нападнале скопјанка, ја истепале со клоци и тупаници, и ја 
одзеле чантата во која имало два мобилни телефони и 1.200 денари 
И пришле од зад грб при што женската разбојник ја нападнала скопјнката 
удирајќи ја со тупаници и клоци по глават и по телото 
И пришол одзади и насилно и ја одзел чантата 
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Го забележале како ги брои парите, па му се нафрлиле (пред банкомат).. го 
тепале со клоци и со тупаници и успеале да му земат 11.000 денари 
Бил маскиран и во раката држел пиштол, влегол во маркеот и го вперил 
оружјето во четворицата вработени заканувајќи им се дека ќе пука ако не 
му ги дадат парите 
Насилно влегле преку мал прозорец во куќа 
Со пиштол ограбиле аптека... го впериле пиштолот во вработената 
Преку незаклучена врата влегол во еден од становите во зградата 
Насилно влегле во двата верски објекти 
Ја провалиле вратата во дворот на куќата .....  
Со пиштол му се заканиле на вработениот 
Крадецот влегол преку балконската врата 
Разбојниците со маски на главата и се заканиле на вработената 
Му се заканил со пиштол дека ќе го убие 
Ја нападнале сопственичката и ја ограбиле  
Со употреба на погоден предмет... насилно влегол кршејќи ја вратата 
Маскирани со капа на глава и впериле пиштол на вработената и се 
заканиле дека ќе пукаат ако не им ги даде парите 
Се послужила со туѓа кредитна картичка се облека со неа купувла преку 
интернет 
Насилно влегол, ја скршил вратата од црква 
Го искршил прзорецот на приземјето од куќата и влегол внатре... 
 
Предмет/цел на противправно присвојување/напад. 
вредност од 7500 евра 
Украл околу 104.000 денари. Украл 13.000 евра од куќа, во вредност од 55.000 
евра од салон за мебел, предизвикал материјална штета од 6000 денари 
одзеле вреќи полни со бакар и цевки од фрижидер 
вкупната материјална штета се проценува на 14.000 денари. 
бик капиталец тежок над 200 килограми 
7 шишиња метадон и 1000 денари 
Вредни црковни предмети  
Две стари дрвени икони 
Зел околу 100.000 денари 
Три компјутери од општинската зграда 
Неколку куќи и станови (златен накит, монети, електронски апарати) – се 
стекнал со речиси 70.000 денари 
Украл 55.000 денари од КАм 
10.000 денари, еден телевизор и кредитна картичка 
Зеле 18.000 денари од касата и избегале 
Нашол 68.000 денари и избегал 
Украле 2000 денари и златен прстен и 10.000 денари.  
Од касата зел 350.000 денари и зибегаче 
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Златен накит, вредни часовници и девизи (3.000 долари и 500 евра) стекнал 
противправа имотна корист од 600.000 денари 
Кражба во три цркви 
100.150 денари од обложувалница.. 
Телевизор 
200 денари од црква 
7000 денари од џеб од пензионер 
Опрема на ЕСМ во вредност од 127.000 денари од магацин 
2000 денари од црква   
Златен накит и 7000 евра од куќа 
 
Мотив на сторителот.  
 
Карактеристики на сторителот. 
разбојник вооружен со пиштол го ограбил казиното..разбојникот ги зел 
парите и избегал. 
крадец 
скопски џепчија со 34 години работен стаж по скопските улици бил фатен 
на дело... против И.Ј. од 1980 година до годинава се поднесени 100 кривични 
пријави за кражби и измами. 
заминал во непознат правец 
Специјализиран за кражби на црковни предмети. Имал логистичка 
поддршка, не му било прв пат 
Арамијата/разбојник 
Маскирани и вооружени разбојници 
Женската разбојник 
Избезумен разбојник... исплашен по својот живот побегнал од местото (ја 
фрлил ташната...). 
Разбојник вооружен со пиштол 
Маскирани разбојници 
Крадците биле добро опремени и користеле алат 
Непоканети гости 
Маскирани разбојници 
Арамиите избегале 
Во паника разбојникот побегнал 
Почнала да вика во паника. Децата и се нафрлиле и почнале да ја удираат... 
Ги зеле парите и избегале 
Повторник/џепчиња, определена мерка притвор 
 
Карактеристики на жртвата. 
во сопственост на ... 
девојките исплашени за своите животи ја отвориле касата, 
според сопственикот во сефот имало... 
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ограбениот го забележал крадецот и го фатил, по што била повикана и 
полиција 
сопственикот ја проценува штетата на околу 500 евра. 
Бил нападнат од арамиите.  
Жената паднала на земјата 
Жената во паника почнала да вика и да бара помош од полиција 
Претепан и ограбен од група насилници (именуван како жртва) 
Мигранти од Авганистан/илегалците биле однесени во транзитниот 
центар во Гази Баба 
Печалбар .... останал без својот автомобил кој му го украле арамии, кои 
претходно му ја ограбиле и куќата 
Сопстевничката на станот во полиција пријавила...... 
Скопјанецот се спротивставил и го удрил со стап 
Вработената ја отворила касата.... 
Пензионер 
 
Улогата на полицијата. 
Соопшти МВР, според информации од МВР, според полицијата  
полициските службеници успеале брзо да го стигнат и да го уапсат 
При контрола на автомобил  „голф“ во багажникот биле пронајдени пет 
лап топи... 
СВР СКопје во соработка со одделението за малолетничка делинквенција и 
семејно насилство му поднесе кривична на малолетникот 
по преземени мерки и активности малолетникот бил пронајден и уапсен. 
Според евиденции на Министерството за внатрешни работи, против 14-
годишното лице во 2014 година се поднесени 9 кривични пријави за извршени 
14 кривични дела. 
Бил уапсен 
Дадена изјава на портпаролот на СВР Охрид со име и со презиме ќе се 
утврдува дали предметите осомничениот ги сокрил или ги продал. 
Полицијата добро гопознава Диши... поднела кривична пријава за тешка 
кражба... истрагата утврдила... 
Бил уапсен од полицијата, полицијата поднела кривични пријави 
Истрагата утврдила/поднела кривични пријави/по претресот во неговиот 
дом пронашла... (предмети со кои е извршено делото) 
Охридската полиција уапсила/полицијата извршила претрес во куќат  каде 
што престојувал крадецот и пронашла дел од украдените предмети 
Според полициските информации 
Според полицијата/полицијата ги бара информациите 
Полицаецот.. го вади службениот пиштол (истрелал еден куршум како знак 
на предупредување)... во непосредна близина бил полициски службеник кој во 
цивилна облека бил на работа... се презмаат мерки за пронаоѓање на 
сторителот 
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Се преземат мерки за пронаоѓање на сторителите. 
Полициската патрола го уапсила, ... по претресот кај него биле пронајдени 
100 евра/разбојникот и мигрантите биле уапсени... 
Полицијата го бара разбојникот. 
Полицијата ги откри крадците и им поднесе кривични пријави 
По целосно комплетирање на случајот, против... ќе биде поднесена 
кривична пријава.  
Досега ниту една од петте кражби (на цркви) не е расветлена и не се знаат 
крадиците 
Крадците од куќата одзеле...... изјави Стефан Димоски, портапрол на СВР 
Охрид 
Штипската полиција уапсила 
СВР поднесе кривична пријава против... откако се докажало... 
Се преземаат мерки за откривање на сторителот 
Полицијата ги брара разбојниците /  полицијата трага по крадецот 
Поднесе кривични пријави / Поднела кривични пријави / поднела кривични 
пријави 
Истрагата утврдила 
Полицијата го бара крадецот 
 
Анализа на новинарот. 
крадците по се изгледа добро ја организирале целата кражба. Тие знаеле 
дека на местото има чувар, па го следеле и набљудувале 
крадци направиле шестпати поголема штета кршејќи во црквата ... 
отколку што успеале да украдат. 

  



295 
 

 

 

 

CIP - Каталогизација во публикација 
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје 

  

343.98:070(497.7)(047) 
  

СТЕФАНОВСКА, Весна 
Медиумско прикажување на криминалитетот во дневните весници во    
Република Македонија : (извештај од истражувањето) / Весна           
Стефановска. - Скопје : Факултет за безбедност, 2015. - 308 стр. :    
табели ; 25 см 

  

Фусноти кон текстот. - Библиографија: стр. 248-252. - Содржи и:       
Прилози 
  

ISBN 978-608-4532-67-5 

  

а) Криминалитет - Медиумска застапеност - Печатени медиуми -        

Македонија - Извештаи 

COBISS.MK-ID 99729418 


