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БЛАГОДАРНОСТ 

 
Истражувањето за евидентирањето и статистичкото 

прикажување на класичниот криминалитет од страна на полицијата 
немаше да се спроведе без отвореноста и подготвеноста на 
Министерството за внатрешните работи на Република Северна 
Македонија, односно на раководните лица на Бирото за јавна 
безбедност (БЈБ), на Одделот за криминалистичко разузнавање и 
анализа (ОКРА), како и на Секторот за внатрешни работи - Скопје (СВР-
Скопје) да обезбедат пристап до податоци во полициските станици од 
општа надлежност и во аналитичко-статистичките служби. Поради тоа, 
изразуваме голема благодарност до директорот на БЈБ, до помошник 
директорката на ОКРА и до началникот на СВР – Скопје за нивната 
поддршка и согласност да се спроведат истражувачките активности. 

Исто така, голема благодарност изразуваме и до сите 
интервјуирани лица (вработени лица во Министерството за внарешни 
работи), без чија доброволна согласност и учество, отвореност и 
поддршка истражувањето немаше да биде успешно.  

Посебна благодарност изразуваме и до проф. Оливер Бачановиќ 
кој беше дел од истражувачкиот тим и даде свој активен придонес при 
спроведувањето на поголем број интервјуа. 

На крајот, значаен придонес обезбеди и нашиот Факултет за 
безбедност – Скопје, кој го поддржа проектот и публикувањето на 
истражувачката студија поради што изразуваме голема благодарност. 
 

Од авторите. 
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Кон научно-истражувачкиот извештај 

 
Авторите на трудот под наслов „Процесот на полициско 

евидентирање и статистичко прикажување на класичниот 
криминалитет од страна на полицијата„ во самиот труд, во делот во 
кој се определува предметот на истражувањето, ниту во Одлуката со 
која се определува рецензентот не се нагласува природата и 
карактерот на трудот, не се одредува карактерот и неговата природа. 
Но, по научниот пристап кој опфаќа теоретски разгледувања, по 
методолошкиот пристап кон обработувањето и научната обработка на 
состојбите во нашата држава преку спроведеното истражување и врз 
него изведените заклучоци и врз формулираните предлози за 
унапредување на состојбите, рецензентот на трудот заклучува дека се 
работи за НАУЧНА СТУДИЈА по содржината на прашањата што се 
обработуваат, начинот на кој се претставени и применети 
методолошките постапки со истражувачкиот дел од студијата. На овој 
начин тие навлегуваат во една научна област од науката за 
криминалитетот како општествено штетна, опасна масовна појава. Ова 
особено за фактот што овозможува да се запознаат некои 
карактеристики од феноменолошка природа и да се согледаат некои 
фактори од етиолошка природа.  

Во Република Северна Македонија не постои државна 
статистика преку која може да се согледаат состојбите во однос на 
обемот и динамиката на криминалитетот и неговата динамика во 
време и простор, неговата структура по видови кривични дела и 
сторители, нема податоци за тоа кои се феноменолошките 
карактеристики на македонскиот криминалитет. Се ова добива посебно 
значење воопшто и во Македонија посебно. Воопшто, бидејќи во 
современото општество криминалитетот се појавува низ нови облици 
потешки за откривање и докажување. Нема област на општествените 
односи во која нема криминалитет (развојот на политичките, правните, 
економските односи произведува нови облици на криминалитет за кои 
малку се знае особено оние што треба да се откриваат и спречуваат). 
Неопходна е нова единствена статистика за криминалитетот која 
овозможува преку објаснувањето на криминалитетот да се објасни и 
карактерот и природата на државата. Ова особено заради фактот што 
во сегашните услови, државата и нејзините органи се носители на 
криминалитетот.  
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Студијата е пишувана на начин на кој теоретските, нормативните 
и методолошките прашања можат да се искористат за поставување на 
новиот концепт на спречување и превенирање на криминалитетот. Од 
особено значење се овие резултати од истражувањето, не само заради 
согледувањето на реалните состојби со полициските евиденции и 
истакнување на слабостите. Фактот што авторите на трудот проблемите 
сврзани за криминалната статистика како општ проблем и полициската 
статистика како посебен проблем ги разработуваат низ теоретските 
аспекти, низ методолошките аспекти, а низ спроведеното истражување 
вршат сертификација на основните теоретски, методолошки поставки 
за тоа како системот на статистиката на криминалот треба да 
функционира, како е сега поставен пред се со полицијата и како 
функционира. 

Студијата под наслов „Процесот на полициското 
евидентирање и статистичко прикажување на класичниот 
криминал од страна на полицијата„ добива карактер на УЧЕБНО 
ПОМАГАЛО пред сè за студентите што ги изучуваат кривично-правните, 
криминолошките и пенолошките науки, кои работат во областа на 
спречување на криминалитетот и кои ги проучуваат феноменолошките 
и етиолошките проблеми на криминалитетот. Трудот има особено 
значење за полициските органи и служби, посебно за оние кои се 
занимаваат со евидентирање, обработка и претставување на 
криминалитетот, како и пристапот кон изготвување на единствена 
статистика за криминалитетот. 

Изготвувајќи ја оваа студија, авторите влегуваат во обврска да ја 
продолжат работата, истражувањето на проблемите врзани за 
статистиките на криминалитетот, како и полициските статистики што 
произлегуваат од работата на полицијата. 

 
 
Скопје, 20.01.2019   проф. д-р Љупчо Арнаудовски 

 
 
Ракописот „Процесот на евидентирање и статистичко 

прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата“, од 
авторите вон проф д-р Весна Стефановска, вон проф д-р Богданчо Гогов 
и доц д-р Наташа Пеовска претставува комплексен научен труд и има 
карактеристики на НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ИЗВЕШТАЈ. Ваквата 
карактеристика произлегува од пристапот на авторите кон детално 



 
 

3 
 

разработената и научно верификувана теориска рамка на 
истражувањето на процесите на полициско евидентирање и 
прикажување на статистиките за криминалот и консеквентно собирање 
на податоци и нивна тематска анализа. Применетиот методолошки 
пристап што вклучува повеќестран пристап кон сите адресирани 
прашања го прави трудот научно релевантен.  

Пристапот применет во поставувањето на предметот на 
истражувањето и добиените истражувачки резултати претставени во 
научно истражувачкиот извештај, „Процесот на евидентирање и 
статистичко прикажување на класичниот криминал од страна на 
полицијата“, ја отсликува компетентноста на истражувачкиот тим и 
истовремено отвора поле за развој на научно-истражувачките 
капацитети.  Авторите доследно ги применуваат начелата на научно-
истражувачката дејност, а особено преку повеќестран пристап кон 
проблемот од нивни научен интерес: процесот на евидентирање на 
криминалот и создавањето на полициски статистики за криминалот. 
Опскурноста на научно втемелени истражувања за националната 
полициската практика на евидентирање на криминалитетот ја 
истакнува оригиналноста на целите на истражувањето. Истражувачките 
резултати ќе имаат влијание врз развојот на науката за полицијата и ќе 
поттикнат понатамошни истражувања за организацијата на полицијата, 
раководењето, градењето униформни политики, одлучувачките 
елементи при создавање на слика за криминалитетот преку 
полициското евидентирање на криминалот и полициската суб-култура. 
Рецензентката не е претенциозна кога очекува заклучоците и 
конкретните препораки од истражувачкиот извештај дека ќе влијаат врз 
унапредување на полициската практика. 

Рецензентката ја истакнува заснованоста на пријавениот 
истражувачки проект врз начелата на научно-истражувачката дејност, а  
пред се: поврзаност со образовниот систем, етичност, разновидност на 
мислења, методи, теории и доктрини, и применливост на резултатите. 
Применетото истражување поаѓа од теоретските стојалишта на 
релевантните научни дисциплини кои го обликуваат полициското 
работење при евидентирање на кривичните дела на класичниот 
криминал. Особена вредност на истражувањето се согледува во 
примената на релевантни истражувачки резултати од научно 
верификувани претходни истражувања за предметот на интерес.  
Следната карактеристика што го прави истражувањето актуелно е 
критичката анализа на  процесот на полициско евидентирање  на 
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криминалот и согледувањето на факторите кои влијаат врз тој процес 
заради идентификување на слабостите и предностите на полициското 
регистрирање на криминалот. 

Во националната теорија и пракса отсуствуваат сеопфатни 
истражувачки зафати кои се занимаваат со одделните фази во 
создавањето на статистиката на криминалот. Особено е актуелно 
истражувањето и анализата на процесите на создавање на статистика 
на криминалот во полициската организација. Оттука, научно-
истражувачкиот зафат претставува пионерско продлабочено 
истражување целосно посветено на процесот на евидентирање на 
класичниот криминал и негово статистичко прикажување од страна на 
полицијата. Тоа значи дека авторите избрале оригинална, научно 
релевантна и актуелна тема. Дискусијата на наодите и теоретската 
разработка отвараат широк простор за понатамошна академска дебата. 
Авторите на овој труд се соочуваат со сериозна обврска да продолжат 
со научно-истражувачката работа на полето на статистиките на 
криминалот, а особено да ги реплицираат истражувачките инструменти 
на национално ниво, со што ќе го актуелизираат значењето и вредноста 
на полициските статистики на криминалот како предмет на 
континуиран научен интерес и истражување. 

Истовремено, трудот има посебно апликативно значење за 
полициската организација во развивање на соодветен и втемелен на 
потребите на современото општество пристап за евидентирање, 
обработка, анализа и претставување на криминалитетот. 

Рецензентката верува дека покрај интересот на академската 
заедница, овој научно-истражувачки извештај ќе разбуди посебен 
интерес кај стручната јавност која се занимава со статистиките на 
криминалот и ќе послужи како корисно четиво за едукација. Воедно, со 
особено задоволство препорачувам трудот да се користи како УЧЕБНО 
ПОМАГАЛО во наставата за студентите од прв, втор и трет циклус на 
студии на Факултетот за безбедност-Скопје за дел од предметните 
содржини од областа на полициските науки и од криминологијата. 

 

 

Скопје                 Рецензентка 

25.02.2019                                              Вон. проф. д-р Стојанка Мирчева         
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Темна бројка стално имало и ќе има.  
За сивата бројка може да направиме многу нијанси, 

 од темно сиво на светло сиво. 
  (Исказ на интервјуирано лица)
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ПРВ ДЕЛ 
ПРЕДЛОГ-ИСТРАЖУВАЊЕ: 

ПРОЦЕСОТ НА ПОЛИЦИСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ И 
СТАТИСТИЧКО ПРИКАЖУВАЊЕ НА КЛАСИЧНИОТ КРИМИНАЛ 

ОД СТРАНА НА ПОЛИЦИЈАТА 
 
 
ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМ 

 
 

Прашањата: Што е криминал? кои активности се криминални 
активности? или што претставува кривично дело?, се истите прашања 
за кои дебатата постојано тече во рамките на научната криминолошка и 
кривичноправна заедница. Проблемот не е во тоа што постои 
несогласност меѓу научниците за можните одговори, ниту проблемот е 
во тоа што има различни сфаќања за тоа што претставува криминал. 
Дури се и посакувани различните мислења и ставови, постојаните 
предизвици и надмудрувања, истражувањата и дебатите за 
криминалот, за науката постојано да се развива. Затоа, и за 
криминологијата се вели дека е наука, не толку да ги открие причините, 
колку да го разбере криминалот низ времето и во даден општествен и 
политички контекст, бидејќи тој е динамична појава, подложна на 
карактеристиките на времето, состојбите и условите во кои се појавува. 

Без разлика на различните пристапи во дефинирањето на 
криминалот и без разлика на големиот број критики на неговата 
нормативна дефиниција (кривично дело е секое човеково дејствие 
што е забрането со кривичниот закон и за кое следува соодветна 
кривична санкција), особено затоа што таа е предмет на одлука на 
доминантна владејачка структура, која одлучува што е криминално и 
казниво поведение, сепак, нормативната дефиниција е основата од 
која се тргнува при истржувањата за криминалот. Таа е основа за 
мерење, квантифицирање, споредување, прикажување, како и за 
прогнозирање на криминалот во едно општество, иако постојат 
одредени разлики и неусогласености при определувањето и 
инкриминирањето на кривичните дела во националните 
законодавства. Затоа, доколку се согласиме дека преку бројот на 
пријавените кривични дела може да се прикаже состојбата со 
криминалот, тогаш прво што треба да се направи е да се направи увид 
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во полициските статистички евиденции за криминалот, бидејќи тие се 
најблиску до реалниот криминал (имајќи ја предвид и темната бројка, 
односно бројот на извршени, но неоткриени кривични дела, како и 
бројот на оние дела што се гонат по приватна тужба, бидејќи тие не се 
дел од официјалните полициски статистики, или што се директно 
пријавени во соодветните јавни обвинителства).  

Имајќи го предвид тоа, полициските статистики за криминалот 
се значајни бидејќи тие се показател за состојбата со вкупниот 
криминал во една земја и служат за следење на неговата динамика, за 
бележење и претставување на неговите феноменолошки 
карактеристики, како и за прогнозирање и откривање на криминалот. 
Тие, исто така, се показател за улогата на полицијата во откривањето, 
расветлувањето и спречувањето на криминалот, како и на одредени 
облици на криминал, на одредени места и сторители, а имаат големо 
значење во планирањето и програмирањето на превентивните 
активности. Статистиките на криминалот претставуваат и основа за 
аналитичко-истражувачка работа, не само на полицијата, туку и на 
академската заедница и на други истражувачи што се занимаваат со 
анализа на криминалот. Но, тие можат да помогнат во остварување на 
наведените цели, под претпоставка дека се точни, доверливи и се 
израз како на вистински пријавениот и евидентираниот криминал од 
страна на полицијата, така и на одлуките на другите полициски служби 
при евидентирањето и прикажувањето.  

Оттука, полициските статистички евиденции се резултат на 
процес на евидентирање, селекција и одлучување на повеќе субјекти 
во рамките на полициските служби. Тој процес е мошне значаен за да 
се согледа точноста, доверливоста и објективноста на статистичките 
податоци за криминалот. Во тој дел треба да се прави разлика меѓу 
пријавен криминал во полиција (од граѓани или преку непосредно 
забележување на некое дело од полицијата) и евидентиран криминал 
од страна на полицијата, кој потоа станува дел од полициските 
статистики. Тој процес, од пријавување до евидентирање е предмет на 
полициско одлучување и е дел од полициската дискреција за тоа кои 
пријавени дела ќе се евидентираат како кривични дела и под која 
норма од кривичниот законик ќе бидат подведени, бидејќи фактот дека 
одредено дело е пријавено, не значи дека ќе биде евидентирано како 
кривично дело. Потребно е да се преземат одредени чекори пред 
пријавеното дело да стане статистичка бројка. Во врска со тој процес, 
во стручната литература се препознаваат повеќе истражувања.   
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Одредени истражувачки резултати 
 
Начинот и процесот на полициско евидентирање на криминалот 

е предмет на повеќе истражувања во светот. Во таа насока, имајќи 
предвид дека полициските статистички податоци за криминалот се 
производ на полициски практики за негово евидентирање, денес сè 
повеќе меѓу научните работници постои став дека не е можно да се 
постави објективна и точна слика за актуелната состојба со криминалот 
во едно општество. Притоа, се констатира дека врз процесот на 
одлучување влијаат повеќе фактори од различна природа. На пример, 
Колман и Мојнахен (Coleman & Moynihan 1996) зборуваат за повеќе 
фактори, коишто ги поврзуваат со општествениот и политичкиот 
контекст, со организацискиот и со ситуацискиот контекст.  

Под општествен и политички контекст, подразбираат дали 
стапката на криминал претставува политичко прашање и предмет на 
политички притисок. Оттука, некои истражувања покажуваат дека 
делата поврзани со дрога, проституција и коцкање се многу 
чувствителни за полициска акција или дека полициските службеници 
чувствуваат одредени притисоци да ги „наштелуваат“ бројките за 
криминалот за да задоволат нечии политички интереси или за да 
покажат добра слика за полицијата и за нејзината ефикасност.  

Под организациски контекст, истражувачите подразбираат 
фактори поврзани со организацијата и капацитетите на полицијата, 
како што се работни практики и персонал, степен на 
професионализација на полициското одделение и слично.  

Под ситуациски контекст се подразбираат одредени 
карактеристики на пријавените дела, нивната сериозност и тежина, 
карактеристики на пријавителот, сторителот, жртвата и слично.  

Имајќи го предвид влијанието на одредени фактори, 
истражувањата покажуваат дека полициските податоци за криминалот 
се сомнителни и се предмет на манипулативни практики. На пример, 
одредени податоци покажуваат дека бројот на пријавени дела е 
пропорционален со бројот на полициски службеници на еден сектор 
(или во една полициска станица). Доколку има повеќе полициски 
службеници, бројот на пријавен и евидентиран криминал е поголем и 
обратно (Marvell & Moody 1996). Или, во однос на карактеристиките на 
средината каде што криминалот се случува, податоците укажуваат дека 
пријавените настани е помалку веројатно да бидат евидентирани како 
кривични дела во сиромашни и дезорганизирани соседства, односно 
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каде што обемот и оптовареноста на полицијата во одредени подрачја 
е поголема. Од друга страна, се аргументира (Klinger 1997) дека 
одредени украдени предмети се евидентираат како загубена 
сопственост, потешките дела се евидентираат како полесни (на пример, 
разбојништво како кражба) и слично. Исто така, постои теза дека 
зголемениот број на пријавен криминал (пријавени повици во 
полиција) е правопропорционален со бројот на евидентиран криминал. 
Врз основа на наведеното, главните заклучоци од повеќето 
истражувања се дека процесот да се одлучи дали да се евидентира 
еден настан како кривично дело е комплексен. Има голем број 
надворешни фактори, кои можат да имаат влијание врз веројатноста 
еден настан да биде евидентиран како кривично дело, а дел од нив 
служат за целите за добивање подобри стапки на откривање и 
расветлување на криминалот од страна на полицијата. 

Што се однесува на полициските практики и политики за 
регистирање на пријавените криминални настани во Република 
Северна Македонија (од жртва, сведок, друг граѓанин непосредно во 
полициска станица или на телефонот 092, или при непосредно 
забележување на полицијата), полицискиот службеник проценува кои 
и какви податоци да внесе во својата службена белешка или записник. 
Потоа, тие податоци се оценуваат и селектираат од непосредно 
повисокиот старешина во полициската станица, кој одлучува кои 
податоци да се внесат во системот на криминалистички евиденции, 
односно во книгата на дневни настани, како и во онлајн електронската 
база на податоци. Тој процес продолжува со дистрибуирање и 
пренесување на внесените податоци во Службата за документација и 
обработка при Министерството за внатрешни работи. Оттаму се прават 
дневни, неделни, месечни и годишни извештаи и билтени, како и други 
статистички прилози, прегледи и графикони.1 Тие се предмет на 

                                                           
1Според Правилникот за содржината и начинот на водење на евиденции на 
полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на полицијата (Сл. 
Весник на РМ бр.114/2006), во рамките на Одделот за криминалистичко разузнавање 
и анализа се водат евиденции во вид на евиденции на: лица на кои им е ограничена 
слободата на движење (повикани, приведени, задржани), лица за кои постојат основи 
на сомнeвање дека се сторители на кривични дела или прекршоци, лица на кои им е 
извршена проверка на идентитет, лица и предмети по кои се трага, како и лица на кои 
им е забранет влез, дактилоскопирани, фотографирани и лица на кои им е направена 
ДНК-анализа, лица под посебна полициска заштита, лица над кои е извршена 
гранична контрола, сторени кривични дела за кои се гони по службена должност и 
лица оштетени со тие дела, сторени кривични дела од непознат сторител, оперативни 
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анализа како од страна на полициските служби за планирање и 
подобрување на нивната превентивна и откривачка функција на 
криминалот, така и од страна на научната и стручната заедница за 
истражување на криминалот. 

Во таа насока, често се поставува прашањето: Дали 
зголемувањето или намалувањето на официјалните статистички 
податоци за криминалот се навистина резултат на зголемен криминал 
или се последица на специфична полициска активност? Прашањето се 
поставува поради фактот што тие статистики, во голема мера зависат од 
квалитетот, среденоста и објективноста на статистичките евиденции 
што се водат во аналитичките служби на органите за внатрешни работи. 
На пример, зголемениот малолетнички криминал може да нема 
значајна врска со зголемениот број на криминални активности на 
младите. Тие можат да бидат израз на промени во законот или на 
зголемено полициско внимание кон одредени групи поради барање на 
јавноста или поради одредена медиумска или политичка кампања. 
Исто така, според Државниот завод за статистика забележлив е 
зголемен пад за преку 10 000 пријавени сторители за кривични дела во 
основните јавни обвинителства од 2014 во 2015. Ваквиот пад е 
индикативен и е често дискутиран на јавни научни и стручни собири, и 
затоа точноста, објективноста и доверливоста на таквите статистики 
треба да биде предмет на поопсежно научно истражување.  

Дел од таквите истражувања треба да се фокусира на улогата на 
полициските службеници во евидентирањето на пријавениот криминал 
бидејќи тие имаат стратешка улога во создавањето на полициска 
статистика. Дискрецијата при евидентирањето е клучна бидејќи 
неевидентираните дела нема да бидат предмет на судска постапка. Таа 
дискреција е закана за валидноста на полициските статистики и за 
следење на временската и просторната дистрибуција на криминалот.  

Имајќи го предвид наведеното, се поставуваат низа прашања 
поврзани со тоа колку од пријавените дела се евидентираат како 
кривични и кои фактори значајно влијаат врз одлуката и дискрецијата 
на полицијата. Оттука, посебен интерес пробуди создавањето односно 
т.н. производство на полициските статистики што се однесуваат на 
бројот на евидентирани кривични дела, како и на нивната 

                                                                                                                                                     
акции, оперативни извештаи, оперативни обработки, извори на сознанија, дневни 
настани во вршење на полициските работи, поднесени претставки од граѓани против 
полициски службеници и преземени мерки, употреба на средства за присилба, 
привремено одземени предмети. 
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квалификација, односно подведување под одреден член од 
Кривичниот закон на Република Северна Македонија. Имајќи ја 
предвид комплексноста и обемот на вкупниот криминал, предметот на 
истражување ќе се фокусира само на класичниот криминал. 

 
 
ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
 
Предмет на истражување е процесот на евидентирање на 

пријавенот криминал во полиција (од граѓани или откриен од страна на 
самата полиција) и на создавање на полициски статистики од страна на 
полицијата.  

Тој процес вклучува: (1) процес на идентификување, оцена, 
анализа и селектирање на податоците од пријавениот класичен 
криминал, (2) процес на негово евидентирање во соодветни полициски 
евиденции во ПС, (3) процес на проверка и внесување податоци во 
соодветни бази на податоци, нивна обработка, дистрибуирање, како и 
(4) процес на одлучување, прикажување и објавување на бројот на 
евидентирани и расветлени кривични дела во форма на статистички 
табели и графикони. Во наведените процеси се вклучени повеќе нивоа 
на полициската служба и врз нив влијаат повеќе фактори.  

Во таа смисла посебен предмет на анализа во рамките на 
истражувањето е: 
1. Нормативната, институционалната и кадровската поставеност на 
полицискиот систем за евидентирање на криминалот и за создавање 
полициски статистики. 

Во овој дел посебен предмет на интерес е: (а) постоењето на 
одредени пишани правила и стандарди за евидентирање на 
криминалот, политики и технички решенија за внесување на податоци, 
(б) анализа на одредени евиденции, електронски бази на податоци и 
нивната поврзаност со системот за аналитика и истражување, (в) 
соработката меѓу различни нивоа на евидентирање на криминалот, (г) 
контролата и надзорот врз квалитетот на внесените податоци и врз т.н. 
производство на статистички податоци, (д) постоењето просторни 
(посебна просторија), кадровски (број на полициски службеници) и 
технички услови (компјутер, маса) за евидентирање на криминалот, 
како и постоењето на (ѓ) унифициран систем и правила за 
евидентирање на ниво на сите организациски единици при МВР. 
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Покрај тоа, предмет на разгледување е и усогласеноста на 
терминологијата и методологијата на евидентирање на криминалот 
согласно методологијата на ЕУРОСТАТ. 

 
2. Полициските практики за евидентирање на пријавениот криминал 
и поврзаноста на одредени фактори со одлуката еден настан да се 
евидентира како кривично дело. 

Под полициски практики за евидентирање на пријавениот 
криминал (во рамките на ова истражување) подразбираме активности 
и однесување на полициските службеници (по пријавување на настанот 
од одредени граѓани или по откривање на настанот од страна на самата 
полиција), кои се преземаат за евидентирање на пријавениот настан 
како кривично дело. Тој процес (од пријавување до евидентирање) е 
комплексен и опфаќа повеќе чекори. Прво, полициските службеници 
треба да испитаат дали пријавениот настан всушност се случил; второ, 
дали тој настан се совпаѓа со одредена дефиниција за кривично дело и, 
трето, полицискиот службеник мора да одлучи дали тој настан е 
релевантен за да се евидентира како кривично дело. Во тој дел влијаат 
повеќе фактори, кои ги поделивме во две групи: 

 фактори поврзани со професионалноста и експертизата на 
полициските службеници за евидентирање на криминалот, 
како што се поседување посебни вештини и знаење за 
препознавање на кривичните дела и за нивно евидентирање, 
преоптовареност на полициските служби со работа, посебно со 
администрирање на полициските работи, очекувања од 
полициските службеници да остварат соодветни резултати во 
краток рок, посебно во однос на расветлување на криминалот и 
намалување на неговата стапка.  

 фактори поврзани со елементите на кривичното дело (жртва, 
сторител, место на случување, вид и тежина, последици и 
слично). Кога станува збор за елементите на кривичното дело, 
генерално, во теоријата постои став дека одредени 
карактеристики на делото (видот, тежината, постоењето на 
жртва, местото на извршување, начинот на извршување), на 
сторителот и на жртвата имаат клучно значење врз одлуката 
еден настан да се евидентира како кривично дело. На пример, 
дали постојат предрасуди спрема одредени категории 
сторители или жртви што ги прават повеќе подложни да бидат 
предмет на полициско внимание и евидентирање. Во тој дел, 
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одредени истражувања покажуваат дека е поголема 
веројатноста полициските службеници повеќе да ги 
евидентираат како сторители на кривични дела посиромашните, 
етничките малцинства, лицата што се склони кон одредени 
социопатолошки појави споредбено со побогатите, политички 
влијателните лица и слично. Во однос на жртвите, исто така, 
можни се предрасуди кон одредени категории жртви што го 
пријавуваат делото во кое биле предмет на виктимизација. 
Затоа, односот и перцепциите на полициските службеници кон 
одредени карактеристики на сторителот и на жртвата (пол, 
возраст, класа, етничко потекло, сексуална ориентација и 
слично) е важно за понатамошната одлука дали еден настан да 
се евидентира како кривично дело.  
 

3. Состојбата со евидентираниот класичен криминал и одредени 
карактеристики на сторителите и на жртвите. 

Во овој дел, посебен предмет на интерес е видот и одредени 
карактеристики на евидентираните кривични дела, како и на 
сторителите и на оштетените (место, начин на извршување, последици 
и слично). Покрај тоа, значајно е да се утврди и дали односот меѓу 
жртвата и сторителот има одредено влијание врз одлуката да се 
евидентира одреден настан како кривично дело. Анализата на 
наведените карактеристики е значајна со цел да се утврди кои 
сторители и жртви се евидентираат како такви, дали постои 
фаворизирање на едни наспроти други сторители и жртви и слично. 
Исто така, ќе се анализира и односот меѓу пријавениот и 
евидентираниот криминал, од една, како и меѓу евидентираниот и 
расветлениот криминал, од друга страна. Ова е интересно од аспект 
што во стручната литература постои став дека односот меѓу 
пријавениот и евидентираниот криминал е обратнопропорционален, 
додека односот меѓу евидентираниот и расветлениот е 
пропорционален, што значи дека веројатноста еден случај да биде 
расветлен ја зголемува шансата истиот тој случај да биде евидентиран. 
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ДЕФИНИРАЊЕ НА КЛУЧНИ ТЕРМИНИ 

 
 
Статистика/статистика на криминалитет. Статистиката во нејзиното 
дефинирање може да се разгледува од повеќе аспекти. Прво, таа може 
да се разгледува како наука, односно како гранка на математиката, која 
претставува логичен систем од статистички методи погоден за 
тестирање на научните проблеми. Второ, како поим во секојдневниот 
јазик, статистиката опишува секаков збир на податоци анализирани или 
презентирани на систематски начин, кои се собрани во мерлива форма 
(статистички податоци) (Магир 2010: 242).  

Оттука, статистиката на криминалитетот, прво, како применета 
наука (во групата на специјализирани статистики), ги испитува и 
проучува феноменолошките карактеристики на криминалитетот и на 
криминалните појави генерално, односно ја проучува нивната 
квантитативна страна. Второ, статистиката се изедначува и со збир на 
статистички методи, како дел од научната методологија. Според трето, 
најтесно објаснување, статистиката се сведува на статистички 
евиденции, односно табели, кои претставуваат збир на нумерички 
податоци за појавата што се истражува (Мојаноски 2017: 7). Во таа 
смисла, често се зборува за полициска, обвинителска, односно судска 
статистика што претставува збир на податоци за криминалот, кои се 
собираат, обработуваат и прикажуваат од страна на полицијата, 
обвинителството или судството. Исто така, се развива и меѓунарoдна 
статистика, којашто содржи податоци за криминалот од повеќе земји.  
 
Статистички методи. Статистичкиот метод, како еден од методите на 
општата научна методологија, претставува квантитативен метод на 
истражување на појавите (Мојаноски 2017: 3). Карактеристиките на 
истражуваната појава ги квантификува и нумерички ги прикажува во 
вид на соодветни статистички показатели (бројки). Притоа, 
статистичките методи служат (1) за групирање на податоци во 
статистички групи и низи, (2) за прикажување на податоците (во табели 
и графикони) и (3) за опишување на податоците и утврдување на 
врската меѓу нив. Статистички методи се: метод на корелација, метод 
на веројатноста, средна вредност, закон на големи броеви и слично. 
Податоците собрани со примена на статистичките методи даваат 
доволно индикатори за тоа во која насока да се вршат попродлабочени 



 
 

16 
 

истражувања поврзани со етиологијата на криминалот, со неговата 
прогноза итн. (Арнаудовски 2007: 129–130).  
 
Статистичка анализа на криминалот. Статистичката анализа на 
криминалот претставува квантитативно истражување за повеќе аспекти 
поврзани со криминалот: за неговата структура, обем, динамика, 
распространетост, развој, прогноза, меѓусебно влијание на факторите и 
слично.  
 
Статистички евиденции за криминалот. Статистичките евиденции 
претставуваат збирки податоци за криминалот на одредено подрачје 
кои се прикажуваат во апсолутни и во релативни броеви. Тие даваат 
податоци за обемот и распространетоста на криминалот, за неговата 
структура, движење, трендови, како и за одредени карактеристики на 
кривичните дела, на нивните сторители и жртви. Притоа, 
карактеристиките на истражуваната појава се нумерираат со бројки. 
Тие се од големо значење за развојот на криминологијата бидејќи ги 
насочуваат криминолошките истражувања, односно служат како основа 
за поставување на одредени хипотези. Исто така, служат за 
компаративни истражувања на криминалот во различни држави.  
 
Процес на евидентирање и статистичко прикажување на криминалот 
од страна на полицијата. Под процес на евидентирање и статистичко 
прикажување на криминалот подразбираме повеќе процесни дејствија 
и постапки, кои се преземаат од страна на полициските и статистичките 
служби во рамките на МВР пред да се прикажаат одредени податоци за 
криминалот во апсолутни или релативни бројки. Тој процес опфаќа 
дејствија на собирање на податоците за криминалот (по пријава или по 
непосредно забележување на самите полициски службеници), нивно 
евидентирање во соодветни службени документи, обработка и 
внесување на податоците во соодветни бази на податоци и генерирање 
и прикажување на податоците во табели, графикони или во други 
форми на статистичко прикажување. Оттука, целиот тој процес може да 
се интерпретира како производство на статистиката на 
криминалот сфатена во потесна смисла како нумеричко прикажување 
на одредени негови карактеристики (поврзани со самото дело, со 
сторителот или со жртвата). 
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Кривично дело. Кривичното дело е законски тип неправо, но и реален 
криминален настан кој, по своите обележја, одговара и на формалниот 
и на апстрактниот тип на забрането однесување. Кривичното дело има 
објективни и субјективни, формални и материјални елементи, кои 
произлегуваат од правниот карактер на кривично дело, но се и реален 
феномен. Во членот седум од Кривичниот законик  е дадена 
дефиниција на кривичното дело, кое е противправно дело што со закон 
е определено како такво и чии обележја се определени со закон. 
Оценката за забранетост на едно човеково поведение е во надлежност 
на законодавецот, кој при определување на забраната, според 
начелото на легитимитет, поаѓа од цивилизациските основи на 
забраните и за кривични дела ги прогласува само оние однесувања што 
претставуваат сериозна повреда или загрозување на човековите 
слободи и права и на заедничките функции на животот. 
 
Законска квалификација на кривични дела. Под законска 
квалификација на кривичните дела се подразбира подведување на 
кривичното дело под одреден член од Кривичниот законик. Имено, 
секое извршено кривично дело, според начинот на извршување, 
објектот на напад и други елементи има посебно законско битие и 
посебна законска квалификација (именување) во законот.  
 
Полициски пријавен и евидентиран криминал. Под пријавен и 
евидентиран криминал од страна на полицијата, за потребите на овој 
извештај, го подразбираме бројот на извршени кривични дела што се 
пријавени во полиција од страна на граѓаните (или од самата полиција) 
и што се евидентирани во службените полициски евиденции. 
 
Класичен (општ) криминал. Класичниот (општиот) криминал го чинат 
класичните кривични дела во рамките на повеќе подвидови криминал, 
како што се: насилничкиот криминал, крвните деликти, сексуалните 
деликти, имотните деликти и малолетничката деликвенција. Тие се 
нарекуваат класични кривични дела затоа што се вршеле во сите 
општества во историјата, се вршат и ќе се вршат. Овие кривични дела се 
дел од казнените законодавства во сите држави во светот бидејќи со 
нив се напаѓаат основните општествени вредности, како што се 
животот, телото, имотот, половата слобода и морал, коишто се 
општоприфатени цивилизациски вредности во сите општества во 
светот.  
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Полицијата, класичниот криминал го дели во неколку категории: (а) 
кривични дела со елементи на насилство (убиство, загрозување на 
сигурноста, противправно лишување од слобода, грабнување, телесна 
повреда, „рисилба), (б) кривични дела против половата слобода и 
морал („силување, полов напад врз дете, посредување при вршење 
проституција), (в) имотни деликти (кражба, тешка кражба, разбојничка 
кражба, разбојништво, одземање на моторно возило, оштетување туѓи 
предмети, измама, изнуда, уцена, прикривање). 

 
Темна бројка на криминалитет. Темна бројка на криминалитетот 
претставува оној криминалитет што не ѝ е откриен и познат на 
полицијата или на јавното обвинителство. Всушност, во литературата се 
прави разлика меѓу (1) кривични дела што се извршени, но воопшто не 
се пријавени и со тоа не ѝ се познати на полицијата и (2) кривични дела 
што се извршени, пријавени и со тоа ѝ  се познати на полицијата, но не 
се откриени и евидентирани во полициските статистички евиденции. 
Поради тоа, оваа група дела одредени автори ја именуваат како бројка 
на покривање/прикривање на криминалот бидејќи тие дела, сепак, ѝ 
се познати на полицијата, но, не фигурираат во вкупниот обем на 
криминал во едно општество (Сулејманов 2003: 88, Арнаудовски 2007) 
од различни причини. На пример, полицијата понекогаш го покрива 
вистинскиот број на пријавени кривични дела кај кои не може да ги 
открие извршителите со цел да ја сочува репутацијата во поглед на 
успехот во откривањето на криминалот. Во странската литература, за 
оваа бројка се сретнува и терминот сива бројка на криминалот, 
односно на кривичните дела познати на полицијата, што претставува 
однос меѓу пријавениот, а неевидентиран криминал од страна на 
полицијата (Hope 2010). Хентинг го употребува терминот темно поле 
како посоодветен, бидејќи со број не може да се изрази големината, 
која само може да се насети. Во таа насока, прави разлика на 
„апсолутно темно поле“, во кое спаѓаат кривичните дела што воопшто 
не ѝ се познати на полицијта и „релативно темно поле“, во кое спаѓаат 
делата што ѝ се познати на полицијата, но од кои било причини не се 
расветлени.  
 
Бројка на претерување на криминалитетот. Покрај за бројка на 
покривање, во литературата се препознава и терминот бројка на 
претерување на криминалот, којшто го означува оној криминал (т.н. 
фантомски криминалитет) што е неправилно евидентиран во 
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статистичките евиденции. Притоа, како причини за „зголемено 
евидентирање“ на кривични дела се наведува непрецизно нормативно 
разграничување на казнивите дела, особено од областа на јавниот ред 
и мир, што понекогаш доведува до арбитрарни процени поради 
повремени кампањи и акции на полицијата, која го засилува гонењето 
на одредени категории сторители или кривични дела во одреден 
период и слично.   
 
Класифицикација на пријавени настани. За потребите на 
истражувањето и во рамките на овој извештај под класификација на 
пријавени настани подразбираме поделба на пријавените настани во 
полиција, која ја прави самата полициска служба. Имено, пријавените 
настани се класифицираат во три категории (групи): (а) кривични дела, 
(б) прекршоци и (в) поплаки. За секоја група посебно се води посебна 
евиденција, која се пополнува рачно и електронски во електронскиот 
систем на податоци.  
 
Дискрециско постапување на полицијата. Дискрециското постапување 
на полицијата значи дека, за секој конкретен случај, полициските 
службеници што први дошле на местото на настанот или први дознале 
дека, можеби, се случува нешто криминално, имаат голема можност 
самостојно да одлучат кој закон и како да го применат или дали ќе 
преземат мерки воопшто. Во литературата постои уверување дека 
дискрециското постапување на полицијата и на нејзините службеници 
е неизбежен дел од полициската работа од неколку причини 
(McLaughlin 2007: 52): (1) полициските службеници и да сакаат не е 
можно да ги забележат сите прекршувања на законите; (2) и покрај тоа 
што законите ги пропишуваат принципите, поради специфичните 
околности на секоја поединечна ситуација, полицискиот службеник 
мора во краток временски период на лице место да ја разбере и 
дефинира ситуацијата пред да преземе каква било активност; (3) многу 
често, за да дојдат до информации и податоци за тешки кривични дела, 
полициските службеници мора да „не ги забележат“ помалите 
прекршувања на законот и (4) многу е веројатно дека јавноста нема да 
прифати потполно спроведување на сите закони постојано, односно 
казнување за секое прекршување на законите и во ситуации што се 
очигледно оправдани. Според Голдштајн (сп. Goldstein 1977: 321), 
полицијата го применува дискрециското постапување при изборот на 
целта, методот – начинот на интервенција и истражните мерки, при 
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изборот како да постапува со предметот и да издаде некаква дозвола 
или одобрение (Гогов 2013).2 
 
 
ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
 
Основна цел на истражувањето е да се согледаат предностите и 

слабостите во процесот на евидентирање и на создавањето на 
полициските статистички евиденции за криминалот од страна на 
полицијата.  
 
Посебни цели на истражувањето се: 

1. да се согледа нормативната, институционалната и кадровската 
поставеност на полицискиот систем за евидентирање на 
криминалот и за создавање на полициските статистики, 

2. да се согледа дали и на каков начин се прави надзор, контрола и 
гаранција на квалитетот на внесените податоци поврзани со 
евидентираниот криминал, 

3. да се согледа дали има разлики и неизедначени практики во 
евидентирањето на пријавениот криминал меѓу различни 
полициски станици во рамките еден регионален сектор на 
полицијата, 

4. да се согледа кои карактеристики на пријавеното дело, на 
жртвата и на сторителот (пол, старост, занимање, имотна 
состојба, социоекономски статус, образование, согласност, 
однос кон сторителот и слично) се релевантни за евидентирање 
на делото како кривично дело, 

5. да се согледа дали полициските службеници имаат соодветни 
знаења, вештини и капацитети (обука, обем на работа, технички 
услови) за објективно и навремено евидентирање на 
пријавениот криминал, 

6. да се согледа начинот на кој се врши проверката на пријавените 
кривични дела до моментот на нивно евидентирање во 
службените евиденции,  

                                                           
2Гогов, Б. (2013). Криминалистичкото разузнавање како модел на полициска работа 
од аспект на владеење на правото, необјавена докторска дисертација на Правниот 
факултет Јустинијан Први во јуни 2013.  
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7. да се согледа состојбата со евидентираните кривични дела и 
нивниот однос со пријавените и расветлените кривични дела и 

8. да се согледа дали одредени категории граѓани се предмет на 
зголемен и засилен надзор и внимание од страна на полицијата, 
како што се одредени маргинализирани групи, млади, роми и 
слично и колку тие, споредбено со други категории граѓани, се 
почесто фатени во полициската мрежа. 

 
 
МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
 
 Истражувањето опфати неколку фази: подготвителна фаза, 
собирање податоци и анализа на податоците и пишување извештај.  

Подготвителната фаза се состоеше од преглед на клучни 
документи, како што се релевантни законски и подзаконски акти, 
стратешки документи и извештаи во кои се регулира евидентирањето и 
статистичкото прикажување на криминалот од страна на полицијата, 
идентификување на изворите на податоци и развивање на инструменти 
за собирање податоци. Подготвителната фаза заврши со преговарање 
на пристап до податоци во релевантните институции. Активностите од 
подготвителната фаза се спроведоа во периодот од 1 февруари до 30 
март 2018 година. 
 Собирање податоци. За собирање податоци беа применети 
неколку техники и постапки: 

(1) Интервју со релевантните субјекти надлежни за евидентирање 
на криминалот на повеќе нивоа (хоризонтално и вертикално) во 
хиерархиската служба во Министерството за внатрешни работи 
на Република Северна Македонија: (а) полициски службеници 
надлежни за прием на пријави за извршени кривични дела во 
полициски станици, (б) полициски службеници во полициските 
станици надлежни за пополнување на соодветни евиденции за 
извршени кривични дела, (в) командири на полициски станици, 
(г) лица надлежни за внесување и контрола на одредени 
податоци за криминалот во соодветни бази на податоци на ниво 
на еден сектор, (д) лица вработени во секторот за аналитика, 
истражување и документирање при МВР и (ѓ) други службени 
лица надлежни за прием на телефонска или електронска 
пријава за извршено кривично дело. За таа цел беа подготвени 
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соодветни протоколи и прашалници за собирање податоци. 
Примерокот вклучи 56 испитаници и тој е намерен повеќефазен 
примерок. 

(2) Увид и анализа на содржината на евиденции за сторители, 
оштетени лица и кривични дела, кои се водат во полициските 
станици,3 на соодветни статистички анализи и на други 
електронски бази на податоци, посебно за класичниот 
криминал. 

(3) Набљудување на опкружувањето, просторните и техничките 
капацитети на полициските станици во рамките на Секторот за 
внатрешни работи – Скопје. 

 
Извор на податоци 

 документи: евиденции, статистички анализи, билтени,  

 ставови на полициски службеници и 

 податоци од опкружувањето 
 
Инструменти за собирање податоци 

За собирање на потребните податоци беа подготвени протоколи 
за интервју: (1) за полициските службеници при полициските станици, 
(2) за одделот, односно за единиците за криминалистичко разузнавање 
и анализа, како и (3) за единицата за информирање и командување. 
Притоа, протоколите содржат структурирани прашања, кои се 
поделени во неколку тематски области. Прашањата (како и оние што 
произлегуваа од текот на разговорот) беа прилагодени според 
надлежностите на испитаниците (прилози 11, 12 и 13). 

(1) Правна рамка на процесот на евидентирање и/или 
статистичко прикажување на пријавениот криминал: дали постојат 
пишани правила, стандарди или упатства за евидентирање и 
статистичко прикажување на криминалот, кои се тие, што регулираат, 
дали постојат правила на броење на криминалот, дали постои систем 
на класифицирање на кривичните дела, какви евиденции се водат во 
службите и слично. 

(2) Кадровска поставеност, надлежност и капацитети во 
процесот на евидентирање и/или статистичко прикажување на 

                                                           
3 Правилник за содржината и начинот на водење на евиденциите на полицијата и 
формата и содржината на образецот на евиденциите на полицијата, Службен весник 
на РМ, бр. 160 /2013. 
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криминалот: каков систем користат за евидентирање и статистичко 
прикажување, дали е мрежно поврзан, дали посетувале одредена 
обука за евидентирање и/или статистичко прикажување и анализа на 
криминалот, потреба за такви обуки, како ја оценуваат оптовареноста 
на работата врз процесот на евидентирање и/или статистичко 
прикажување на криминалот, дали таа влијае врз процесот, дали 
процесот на евидентирање влијае врз оцената на нивната работа, 
мотивираност на кадарот и слично. 

(3) Полициски практики при евидентирање на пријавените 
настани: начин на дознавање/откривање на извршените кривични 
дела, кои дела најчесто се пријавуваат, колку често, каде се внесуваат 
податоците, кој ги класифицира, постојат ли дилеми, како се 
разрешуваат, кој ги разрешува, кога се одлучува еден настан да се 
евидентира како кривично дело, кои елементи треба да се исполнат, 
дали се прават прелиминарни испитувања на наводите на 
пријавителот, кога се определува правната квалификација, кој ја 
определува, кој одлучува за евентуални дилеми, постои ли можност за 
неевидентирање на пријавениот настан, кога, зошто, кој одлучува, дали 
нерегистрирањето на делото треба да се образложи, кога постои 
сомнеж во веродостојноста на наводите на пријавителот, што влијае 
врз веродостојноста, каква е процедурата на евидентирање на настанот 
кога жртвата не сака да соработува, не може да се најде, не сака да го 
потврди делото, како дознаваат за делата без жртва, кога се зема 
изјава од оштетениот/жртвата за пријава на кривично дело, дали може 
да се одложи составувањето на записник, кога, зошто, колку долго, 
каде се зема записник, дали странката мора да дојде во полициска 
станица, кои служби се известуваат за пријавеното дело, како се 
постапува, постојат ли надворешни влијанија и притисоци при 
составување записник за пријава на кривично дело и какви, како се 
постапува со карактеристични кривични дела (на семејно насилство), 
дали е значајна висината на материјалната штета при евидентирање на 
настанот и слично. 

(4) Процесот на евидентирање на пријавеното дело и негово 
статистичко прикажување: што како се евидентира, контрола и 
проверка на податоците за пријавените дела, дали се јавуваат грешки, 
какви, дали статистичките податоци се одраз на вистински пријавениот 
криминал, има ли отстапувања, колку, зошто, каде се доставуваат 
пишаните службени документи за пријавеното дело, со каква итност се 
врши доставувањето, каков вид дисциплинска постапка може да се 
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преземе против полициски службеник во случај на неевидентирање на 
одредено кривично дело во соодветни евиденции/бази на податоци, 
колку такви постапки се преземени во текот на последната година, 

(5) Контрола на квалитетот на податоците и соработка на 
полициските служби и сектори во процесот на евидентирање и 
статистичко прикажување на пријавениот криминал: како се 
утврдува квалитетот на податоците наведени во службениот материјал 
во врска со одреден криминален настан, кој го утврдува квалитетот на 
внесените податоци во службениот материјал/соодветните евиденции, 
што би требало да се направи за да се подобри контролата на 
квалитетот на податоците за криминалот. 

(6) Практики при водење евиденции, обработка и 
статистичко прикажување на криминалот во аналитичките 
служби: кои се изворите на податоци за пријавените кривични дела 
пред да се внесат во системите за електронска обработка, дали се 
прави нивна проверка и контрола на квалитетот пред да се внесат во 
службените статистички евиденции, со какви проблеми се соочуваат 
при внесувањето на податоците во статистичките евиденции и слично. 

(7) Значење на статистичките анализи и обработки: какви 
статистички анализи и обработки се прават во врска со пријавениот криминал, 
кој има пристап до статистичките анализи и обработки, кој ги користи, за што 
служат, како се следи движењето на пријавениот криминал, каква е 
соработката меѓу аналитичките служби и униформираната, односно 
оперативната полиција, дали статистичките податоци се одраз на реалната 
состојба со криминалот, дали тие се објективни и доверливи, што влијае врз 
објективноста на статистичките бројки.  

Собирањето на податоци, согласно предложената временска 
рамка се спроведуваше во периодот од 15 април до 30 јуни 2018 
година. 
 
 
ПРИМЕРОК И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИМЕРОКОТ 

 

 
 Испитаниците со кои се спроведе интервју беа определени на 
повеќе начини: 

 по четири претставници од ПСОН на ниво на СВР Скопје (43 
интервјуирани лица), меѓу кои раководен старешина на 9-те 
ПСОН (командир, односно негов заменик или помошник), 
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дежурен полициски службеник, водич на безбедносен сектор, 
сменоводител и документарист.  

 инспектори од Одделението за имотни деликти и малолетничка 
делинквенција и Одделението за насилен криминал (пет 
интервјуирани лица) 

 претставници од Единицата за информирање и командување 
(две интервјуирани лица) 

 раководни лица на ЕКРА, ОСИД, ОКРА (три интервјуирани лица) 

 аналитичари во ОСИД при ЕКРА и ОКРА (две интервјуирани 
лица) 

 раководител на Единицата за униформирана полиција при СВР 
Скопје (едно интервјуирано лице) 
Во рамките на истражувањето се спроведе интервју (лице в 

лице) со 56 испитаници со примена на полуструктурирани протоколи 
адаптирани за различните чинители во системот. 
  Идентификувањето на испитанциите во ПСОН и во ЕИК е 
детерминирано од нивната надлежност за постапување во процесот на 
евидентирање на полициски евидентираниот криминал и од нивното 
присуство во ПСОН во периодот на спроведување на интервјуто (имајќи 
ја предвид нивната секојдневна ангажираност на терен и на други 
полициски задачи). 
 
 
ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИ И ЕТИЧКИ ПРАШАЊА  

  
 
 Пристапот до податоци и предвидената временска рамка за 
спроведување на интервјуата е поддржан преку писмена и усна 
согласност од раководните лица на соодветните служби при 
Министерството за внатрешни работи на Република Северна 
Македонија (од началникот на Бирото за јавна безбедност, како и од 
началникот на Секторот за внатрешни работи – Скопје). На тој начин е 
обезбеден непречен пристап до предвидените испитаници.  

Притоа, во текот на истражувањето е посветено должно 
внимание на одредени етички прашања поврзани со заштитата на 
идентитетот на испитанците како специфична категорија и со гаранции 
за доброволно учество, информирана согласност, анонимност и 
доверливост на собраните податоци. Во таа смисла, сите испитаници, 
преку потпишување изјава за учество и согласност нивните искази да 
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бидат анализирани и да се користат во извештајот, изразија 
подготвеност да бидат интервјуирани. Користењето на дадените искази 
во изворна форма, без да се наведе нивниот пол и професија, е 
направено со претходна изречна писмена согласност на испитаникот. 
Покрај тоа, истражувачите што го спроведоа истражувањето, исто така, 
дадоа изјави за доброволно учество во интервјуто, дека се гарантира 
анонимноста на испитаникот и доверливоста на собраните податоци. 
Сите записи од спроведените интервјуа се доверливи и пристап до нив 
има само истражувачкиот тим.  

 
 

ОПШТЕСТВЕНА И НАУЧНА ОПРАВДАНОСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 
 
Полициските статистички податоци за криминалот се основа за 

разбирање за неговата состојба во една држава. Тие се значајни не 
само за јавноста, за да се подобри нејзината доверба во полицијата и 
нејзината перцепција за полицијата во однос на контролата и 
намалувањето на криминалот, туку и за многу повеќе. Полициските 
статистики се значајни за самата полиција за да ја подобри својата 
ефикасност, да ги планира своите активности за окривање и 
расветлување на кривичните дела. Имено, според повеќето 
истражувања поврзани со оваа проблематика, главните проблеми при 
евидентирањето на криминалот  се лоцираат кај полициските практики 
и полициската дискреција во собирањето на податоците за криминалот 
и одлучувањето што да се евидентира како кривично дело.  

Во Република Северна Македонија досега не се водени 
подетаљни научни истражувања за начинот и процесот на 
евидентирање на криминалот, како и за поширокот процес на 
создавање на полициските статистики. Наведената област треба да 
биде предмет на интерес не само на научната заедница, туку и на 
самите полициски служби, со цел да испорачаат објективни, доверливи 
и точни податоци за извршените кривични дела.  

Во повеќе национални законодавства постојат национални 
стандарди и анализи за евидентирање на криминалот од страна на 
полицијата со цел да се добијат објективни и реални податоци, кои 
имаат суштинско значење за понатамошно следење, откривање и 
процесирање, како од страна на казненоправниот систем, така и за 
негово планирање и превенција од страна на самите полициски 
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служби. Поради тоа, а и поради потребата да се воспостават соодветни 
национални стандарди за евидентирање на пријавениот криминал, 
предложеното истражување има значајна научна и општествена 
оправданост. Од една страна, се јавува потреба за конзистентност и 
унифицираност меѓу полициските службеници при евидентирањето на 
криминалот, додека, од друга страна, воспоставувањето и правилната 
примена на такви стандарди може да ја зголеми довербата на јавноста 
во полициската статистика. Покрај тоа, добиените сознанија се значајни 
за да се подобри разбирањето и промените во стапките на криминалот.  
 
 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

 
 При разработката на предметот на истражување и изборот на видот и 
природата на кривичните дела, истражувачкиот тим го опфати само 
класичниот, односно имотниот и насилничкиот криминал. Таквиот 
избор беше направен поради ограничените материјални ресурси за 
спроведување на истражувањето и обидот да се стесни примерокот и 
организациските единици во одделот за криминалистичка полиција. 
Дополнително, имајќи предвид дека имотниот и насилничкиот 
криминал опфаќа најголем процент од вкупниот криминал во едно 
општество и е криминал што најчесто се пријавува од страна на 
жртвите во полициските станици, посебен интерес во рамките на 
истражувањето беше да се согледа односот на полициските 
службеници кон пријавените дела, како и прашањето за 
разграничување меѓу прекршоците и кривичните дела против јавниот 
ред и мир, кои се од областа на насилничкиот криминал сфатен во 
поширока смисла. 

Ограничени и нецелосни статистички податоци. Одделот за 
криминалистичко разузнавање и анализа при МВР врши селективно 
објавување на податоци поврзани со криминалот, односно не постои 
конзистентност и соодветен систем на јавно прикажување на 
полициските статистики поврзани со евидентирањето на кривичните 
дела и на сторителите. Конкретно, официјалните статистички 
евиденции располагаат со скромни и со нецелосни податоци за 
временската и просторната дистрибуција на реализираните кривични 
дела во државата, посебно во градот Скопје. Поради тоа, направената 
анализа за обемот и движењето на евидентираните и реализирани 
кривични дела дава делумни и ограничени сознанија.  
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Исто така, во текот на собирањето податоци, истражувачкиот 
тим се соочи со ограничен пристап до полициските евиденции и 
другите бази на податоци. И покрај барањето поднесено до Бирото за 
јавна безбедност при МВР, не беше овозможен увид во одредени 
полициски евиденции и електронски бази на податоци за да се 
направи анализа на одредени карактеристики на полициски 
пријавениот и евидентиран криминал, коишто се однесуваат на делото, 
на сторителот и на жртвата. БЈБ за таквата одлука се повика на Законот 
за заштита на личните податоци и на Законот за полиција. Поради тоа, 
анализата на состојбата со полициски евидентираниот криминал беше 
направена само врз основа на достапните официјални податоци 
објавени на веб страницата на МВР. Имајќи ги предвид слабостите и 
скромните податоци што ги нудат официјалните статистички податоци 
за криминалот, анализата не содржи податоци за другите 
карактеристики на кривичното дело поврзани со неговото извршување, 
со сторителот или со жртвата.  
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ВТОР ДЕЛ 
ИСТРАЖУВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗИ 

 

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

За таа цел, теми за обработка и анализа се: 
 

1. Полициски статистики за криминалот: воведни разгледувања 
и теоретски пристап. 

2. Правна и институционална поставеност на евидентирањето 
на пријавениот криминал од страна на полицијата. 

3. Полициски практики за евидентирање на криминалот: 
состојби и предизвици во полициските станици на ниво на 
град Скопје. 

4. Полициски евидентиран криминал: објективна или 
искривена слика. 

5. Фактори поврзани со пријавениот и евидентиран криминал 
од страна на полицијата: состојби и предизвици во 
Република Северна Македонија 

6. Процесот на статистичко истражување и документирање на 
полициски евидентираниот криминал: состојби и 
предизвици.  
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ПОЛИЦИСКИ СТАТИСТИЧКИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КРИМИНАЛОТ: 
ВОВЕДНИ РАЗГЛЕДУВАЊА И ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАП 

 
 
ВОВЕД 

 
 

Истражувањето за феноменологијата (појавните облици) на 
криминалот нужно вклучува и истражување за обемот, движењето, за 
временската и за просторната дистрибуција на криминалот, како и за 
одредени негови карактеристики поврзани со начинот на извршување, 
со сторителот или со жртвата. Меѓутоа, криминалот истовремено 
претставува општествен, кривичноправен и криминолошки проблем и, 
оттука, тој може да се разгледува од различни аспекти и за различни 
цели (општествени, научни и практични цели).  

 
Криминалот како општествен, криминолошки и кривичноправен 
проблем  

Проучувањето на криминалот како општествен проблем, 
посебно неговите манифестации, има цел да укаже на неговата 
негативност, општествена штетност, како на нешто што создава 
проблеми во општеството и државата и го зголемува чувството на страв 
и несигурност кај граѓаните. Исто така, ваквиот пристап сака да укаже 
дека криминалот е општествено условен и оттука, прочувањето треба 
да ги опфати микро и макросоцијалните фактори што влијаат врз 
неговата појава. Фокусот е многу повеќе на разните општествено 
негативни појави што отстапуваат од општоприфатените социјални 
норми во едно општество, што значи дека проучувањето опфаќа многу 
повеќе од тесните рамки на кривичното законодавство. Тоа ги опфаќа 
природата и функционирањето на општеството и државата и 
положбата на човекот во него, како и природата и функционирањето на 
општествените норми и државните институции.   

Од друга страна, криминологијата како наука за криминалот 
сака да го разбере и да го објасни во неговата етиолошка и 
феноменолошка димензија. Притоа, криминологијата, исто така, 
излегува од тесните кривичноправни граници на криминалот и 
навлегува во пошироките социолошки објаснувања. Но, 
криминолошкиот пристап подразбира не само анализа и истражување 
на карактеристиките на видливиот криминал, туку се обидува да ги 
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открие карактеристиките на скриениот, неевидентиран, неоткриен 
криминал, она што претставува темна бројка, но и општествено 
негативни појави што не се инкриминирани во казнените 
законодавства. Покрај наведеното, новата критичка криминологија 
наместо карактеристиките на видливиот криминал и на неговите 
причини поврзани со сторителот, предметот на интерес го става на тоа 
како општеството (државата, казненоправниот систем и јавноста) 
реагира на него. Оттука, проучувањето на криминалот од научен 
криминолошки аспект сака да ги открие, разбере и објасни разните 
аспекти на криминалот како комплексен и динамичен општествен 
феномен со помош на научни методи. Тоа значи проучување на 
криминалот (делото, сторителот, жртвата) од биолошки, психолошки, 
социолошки, културолошки, правен, но и од политички аспект. 
Последното (проучувањето на криминалот од политички аспект) е 
важно бидејќи проучувањето на институциите на политичкиот систем и 
нивниот однос кон криминалот е сè повеќе предмет на јавен и научен 
интерес во вкупното истражување на криминалот.   

Криминалот како кривичноправен проблем ги опфаќа 
кривичните дела и функционирањето на казненоправниот систем во 
неговото сузбивање. Имено, проучувањето на обемот, динамиката, 
просторната и временска дистрибуција на кривичните дела и на 
нивните карактеристики, покрај научна, има и апликативна вредност, 
како дел од политиката за сузбивање и превенција на криминалот.  

Имајќи го предвид наведеното, ние, во рамките на 
истражувањето се зафативме со проучување на класичниот криминал 
како кривичноправен проблем, односно со анализа на неговото 
евидентирање и прикажување од страна на полицијата. Во тој контекст, 
секој истражувач кој ќе се зафати со таквото проучување, односно со 
анализа, мора прво да погледне во националните статистички 
евиденции за криминалот, кои се водат во повеќе органи од 
казненоправниот систем (во полиција, обвинителство, судство), како и 
во државните заводи за статистика.  

Меѓутоа, кога зборуваме за обемот на криминал што се 
однесува на вкупниот број извршени дела во една земја, поголемиот 
број статистички евиденции како основа ги користат кривичните дела 
пријавени во полиција. Бидејќи вкупниот број на извршени дела 
(реален криминалитет) не може со точност да се измери поради 
постоењето на темната бројка (извршени, но кривични дела што не ѝ се 
познати на полицијата), обемот на криминалот во официјалните 
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статистички евиденции се определува преку вкупниот број пријавени 
дела евидентирани од страна на полицијата.  

Токму затоа, нашата теоретска и емпириска елаборација 
поврзана со полициските статистички евиденции за криминалот, во 
рамките на истражувањето, ќе ја ограничиме на податоците за  
пријавени и евидентирани кривични дела. Во литературата (Игњатовиќ, 
Арнаудовски, Сулејманов, Николиќ-Ристановиќ), иако се прави 
разграничување меѓу статистички евиденции и статистики на одредени 
органи, сепак, се користат и двата термина на кои им се дава исто 
значење. На пример, на одредени места се користи терминот 
полициски евиденции, додека на други места, полициски или судски 
статистики, а притоа и двата термини се однесуваат на иста работа.  

Ние, во овој извештај и заради конзистентност и прифаќање на 
една терминологија и разграничување на поимот статистика како 
метод, односно како дел од методологијата, ќе ги користиме 
термините: статистички евиденции, односно статистички податоци за 
криминалот. 

 
 

ШТО ВСУШНОСТ ПРЕТСТАВУВААТ ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПРИЈАВЕНИОТ И ЗА 
ЕВИДЕНТИРАНИОТ КРИМИНАЛ ОД СТРАНА НА ПОЛИЦИЈАТА (ПЕК)? 

 
 

 Пријавениот и евидентираниот криминал од страна на 
полицијата претставува вкупен број на извршени кривични дела 
непосредно пријавени од граѓаните во полиција (телефонски или 
лично) или за кои се дознава преку непосредно забележување од 
страна на самата полиција. Притоа, стануваат дел од официјалните 
статистички евиденции на полицијата, кои се однесуваат на бројот на 
извршени и евидентирани кривични дела. На тој начин, тие стануваат 
показател за состојбата со криминалот во една земја, за неговото 
намалување и зголемување во oдредени временски периоди, како и за 
неговата просторна дистрибуција. Имајќи ги предвид и другите 
феноменолошки карактеристики на евидентираните кривични дела 
(облици, начин на извршување, карактеристики на сторител и на жртва, 
објект на напад, вредност на нападнатото добро и слично), 
полициските статистики добиваат значајна позиција во рамките на 
криминологијата.  
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И покрај одредени слабости, за што ќе стане збор во 
понатамошниот дел од извештајот, сепак, тие можат да бидат основа за 
оцена на вистинскиот обем на криминалот. Преку нив можат да се 
објаснат одредени карактеристики на сторителите, како и одредени 
ситуациони фактори поврзани со извршување на кривичното дело 
(Jupp, 1989: 107). 

 
 

Што содржат и што покажуваат податоците на полициски 
евидентираниот криминал? 

 
 
Кога ќе се направи краток преглед на бројките на 

евидентираниот криминал од страна на полицијата во поголемиот број 
законодавства, податоците покажуваат дека:  

а) според начинот на дознавање, најголем дел од 
евидентираните дела се оние што се пријавуваат од страна на 
граѓаните (жртвата, сведокот, друг граѓанин) непосредно во полиција 
или на телефонските броеви за итни повици. Тоа значи дека полицијата 
првенствено се потпира врз волјата на граѓаните да го пријават делото, 
што значи дека индексот на криминалот има генерално реактивна 
природа (Brown E. Stephen, Esbense Finn-AAge & Geis 2013:  79). 

б) според присуството на непосредна физичка жртва, делата 
без жртва (Victimless crimes) се потценети во евидентираниот 
криминал. Дел од причините се наоѓаат во фактот што нивното 
откривање, во многу случаи, зависи од проактивното дејствување на 
полицијата, како и од откривањето на кривичните дела од страна на 
самите правни лица (компании, фирми, трговски друштва) каде што се 
извршуваат делата од областа на корпоративниот криминал (Lomell M. 
Heidi 2010: 126).  

в) според профилот на сторителите, марксистички 
ориентираните криминолози сметаат дека во официјалните 
статистички евиденции се доминантно застапени делата сторени од 
работничката класа, додека делата сторени од страна на моќните 
економски и политички структури во државата се неспоредливо 
помалку на број. Тоа би значело дека криминалитетот на белите јаки, 
корпоративниот криминал или криминалот на злоупотреба на власта е 
помалку застапен. 



 
 

34 
 

г) според природата на криминалот, официјалните статистички 
податоци многу повеќе се однесуваат на класичните кривични дела (од 
областа на имотниот, насилничкиот и сексуалниот криминалитет). 
Поради тоа, кај граѓаните се јавува чувство на несигурност и страв од 
кражби, физички напади и разбојништва (Brown E. Stephen, Esbense 
Finn-AAge & Geis, 2013: 77). 

Имајќи ги предвид наведените карактеристики на полициски 
евидентираниот криминал, се поставуваат прашањата: 

а) Дали ваквите податоци даваат искривена слика за 
криминалот, односно дали процесот на полициско евидентирање има 
селективен пристап? 

а) Дали сите пријавени дела од граѓаните се евидентираат како 
кривични дела и, ако не, зошто? Што влијае едно пријавено дело да се 
евидентира како кривично дело и кој одлучува? 

б) Зошто делата без непосредна (физичка) жртва се помалку 
застапени во официјалните статистички евиденции? 
 Пред да се впуштиме во детаљна анализа на процесот на 
полициско евидентирање на криминалот и на можните фактори што 
влијаат врз тој процес ќе укажеме на значењето и на целите на 
полициски евидентираниот криминал. 
 
 
КОЕ Е ЗНАЧЕЊЕТО И ЗОШТО СЛУЖАТ ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПОЛИЦИСКИ 
ЕВИДЕНТИРАНИОТ КРИМИНАЛ? 

 
 

Раните идеи да се определи стапката на криминал може да се 
најдат во трудовите за моралната статистика (1833) на Гери (1802– 
1866), кој бил француски правник и статистичар, и на Кетле (1796–
1874), кој бил белгиски математичар и астроном, со цел да се обезбеди 
барометар за моралното здравје на општеството (Jupp 1989: 90). 
Нивните истражувања се сметаат за почеток на научниот пристап кон 
изучувањето на криминалитетот со примена на статистички методи. 
Конкретно, тие се обидуваат да одговорат на три значајни прашања 
поврзани со обемот и состојбата на криминалот во една земја: (1) Која 
е вистинската стапка? (2) Каква е неговата дистрибуција во различни 
географски подрачја? (3) Зошто по 1825 година се забележува 
зголемување на стапката на криминал во Франција? При нивните 
анализи користеле мапи на државата на кои ги прикажувале 
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просторните дистрибуции на криминалот, а посебно распоредот на 
имотните и на насилничките дела во поедини области (Ignjatovic 2009: 
31). Притоа, врз основа на нивните истражувања тврделе дека 
криминалот не е резултат на индивидуален избор, односно плод на 
индивидуална патологија на сторителот, туку резултат како на нивната 
возраст и пол, така и на климата и на економските услови во државата 
(Lomell M. Heidi 2010: 121).    

И покрај низа недостатоци и ограничувања на статистичките 
евиденции за што можат да се најдат повеќе критики во научната 
литература, тие го обликуваат нашето разбирање за криминалот, ја 
информираат јавноста за неговиот обем, зголемување или намалување 
во текот на годината. Доколку статистичките податоци се погрешни, 
јавното разбирање за криминалот, исто така, ќе биде погрешно. Значи, 
ако се согласиме со тезата дека статистичките податоци се показател за 
состојбата со криминалот во една земја, од една страна, но и показател 
за ефикасноста на полицијата и соодветноста на организациската 
структура, од друга страна, тогаш не може а да не се согласиме дека 
тие имаат повеќекратни цели: прво, поврзани со политиката на 
контрола на криминалот и, второ, поврзани со политиката за 
подобрување на организациската структура на полицијата. 

Генерално, целите и корисноста на полициските статистички 
евиденции за криминалот ќе ги поделиме во неколку групи. Тие се: 
 а) показател за обемот, движењето и за одредени 
карактеристики на криминалот во една земја, 

б) основа за предвидување и планирање на политиките за 
контрола на криминалот, 
 в) показател за ефикасноста на полицијата, (овде треба да се 
истакне дека статистиката е само еден од бројните показатели за 
ефикасноста и ефективноста на полицијата), 

г) основа за остварување, како на организациските цели на 
полицијата, така и на пошироки политички цели и приоритети.  
 

а) Основна цел и задача на статистичките податоци на 
криминалот е што тие служат за информирање на јавноста за состојбата 
и за временската и просторна дистрибуција на криминалот во една 
земја. Според местото на извршување на кривичните дела може да се 
согледа во кои делови од градот, регионот, односно државата има 
поголема стапка на случување на кривични дела. Притоа, статистичките 
податоци, под претпоставка дека се точни, објективни и доверливи, 
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истовремено служат за стекнување доверба во полицијата и во 
нејзината ефикасност.  

б) Статистичките податоци претставуваат основа за планирање и 
прогнозирање на приоритетните проблеми во работата на полицијата 
за негова превенција и контрола. На пример, преку определување на 
начинот на извршување, местото на живеење, полот, етничката 
припадност и други карактеристики на сторителот и на жртвата може 
да се прават предвидувања и прогнози на полициската активност, да се 
воведат одредени модели на полициско работење насочено кон 
криминални жаришта, криминални групи, потенцијални жртви и 
објекти на напад (Jupp 1989: 88). Исто така, статистичките податоци што 
покажуваат зголемување на одредени облици на криминал може да 
генерираат засилено полициско внимание и надзор кон тие облици. 
Или, ниската стапка на откривање на одредени кривични дела може да 
развие и воведе нови модели или пристапи на полициско работење.  

в) Статистичките податоци се основа за оцена на работата, 
ефикасноста и капацитетите на полицијата да се справува со 
криминалот во една земја. Преку нив може да се оцени успешноста на 
полицијата да го намали стравот од криминал, односно да ја зголеми 
безбедноста на граѓаните (Игњатовиќ 2008: 76). Сепак, одредени 
истражувачки резултати покажуваат дека ефикасноста на полицијата и 
стравот од криминалот немаат секогаш правопропорционален однос.  

г) Статистичките податоци, исто така, служат за остварување на 
одредени организациски цели. На пример, во одредени околности, 
полицијата го прикажува криминалот во зголемувачки тренд, кој 
излегува од границите на нејзината контрола. Таквото прикажување 
може да се користи за барање дополнителни средства и извори за 
полицијата (Lomell M. Heidi 2010: 140).  

Покрај за полициски, статистичките податоци се користат и за 
поддршка на одредени политички цели на доминантната структура на 
власт. Според радикалните криминолози, статистиката за криминалот 
им служи на интересите на моќните, да ги заштитат своите цели и да ги 
контролираат, односно дисциплинираат пошироките народни маси.   

Имајќи го предвид наведеното, за да се разберат процесите на 
евидентирање и статистичко прикажување на криминалот, прво треба 
да се идентификуваат главните чинители во тој процес. Тие имаат 
важна улога за дизајнирање на политиките за контрола на криминалот 
и за поддршка на одредени политички цели. Во таа насока, вредноста 
на податоците на евидентираниот криминал сè повеќе била испитувана 
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и, во однос на нивната корисност, тие биле опишани како „несоодветни 
за употреба“ (Магир 2002: 242). Поточно, со развојот на критичката 
криминологија во 70-тите години почнува да се јавува и недоверба во 
официјалните статистички податоци за криминалот, бидејќи можат да 
водат како до потценување, така и до претерување за бројот на 
извршени кривични дела. Поради тоа, често се поставуваат прашањата 
дали зголемувањето или намалувањето на официјалните статистички 
податоци се резултат на зголемен криминал или се последица на 
специфична полициска активност. На пример, зголемениот 
малолетнички криминал може да нема поврзаност со зголемениот број 
на криминални активности на младите. Тој може да биде израз на 
промени во малолетничкото кривично законодавство, како што се,  на 
пример, воведување мерки на одвраќање од казненоправниот систем 
или на намалување, односно, зголемување на возрасната граница на 
кривична одговорност. Исто така, стапките на криминал можат да бидат 
израз на зголемено полициско внимание кон одредени категории 
граѓани поради барање на јавноста или за остварување на целите на 
медиумска или политичка кампања (Watts, Bessant & Hil 2008: 124). На 
таа основа, точно е мислењето дека одредени категории граѓани 
почесто се забележуваат, гонат, апсат и со тоа и процесираат од страна 
на казненоправниот систем. Оттука, а имајќи предвид дека 
полициските статистички податоци за криминалот се производ на 
полициски практики за негово евидентирање, сè повеќе меѓу научните 
работници постои став дека не е можно да се постави објективна и 
точна слика за актуелната состојба со криминалот во едно општество. 
Неговото зголемувањето е нереално и, во одредени периоди, намерно 
произведено од страна на полицијата, владејачката структура или 
медиумите. Основната теза е дека промените во бројките на 
евидентираниот криминал не мора секогаш да ги рефлектираат и 
промените во извршувањето на кривичните дела (Магир 2002: 249). 
Така, и Сулејманов во неговата Криминологија (2003: 74), пишува за 
недостатоците на полициските статистички евиденции и нагласува дека 
можат да се јават ненамерни (случајни) и намерни, односно 
фабрикувани (или фалсификувани) грешки. Затоа, се согласува дека кон 
статистичките податоци треба да пристапи со одредена резерва, 
бидејќи тие се само показател за (а) начинот на кој казненоправниот 
систем и граѓаните реагираат и за (б) обемот на криминалитетот, кој не 
може со целосна точност да се измери (Сулејманов 2003: 90). Притоа, 
во литературата се наведува дека првиот обид за фалсификување на 
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податоците од страна на полицијата е забележан во Њујорк во 1958 
година, каде што месниот шеф на полицијата го зголемил бројот на 
извршените кривични дела со цел од Градскиот совет да издејствува 
одобрување за зголемување на бројот на позорникарите (Сулејманов 
2003: 88). 

Всушност, јавни признавања за можните манипулации или 
фалсификувања со бројките за полициски евидентираниот криминал се 
присутни и во официјални полициски извештаи, коишто ја оценуваат 
валидноста и објективноста на прикажаните статистички бројки. Така, 
според службите надлежни за оцена на полициски евидентираниот 
криминал (police recorded crime) во Англија и Велс, постојат показатели 
што укажуваат дека „ние имаме акумулација на суштински и 
кредибилни докази... дека... полициски евидентираниот криминал не 
ја претставува коректно стапката на намалување на криминалот 
или составот на криминал“,4 што укажува дека на официјалните 
бројки не може да им се верува. 

Недовербата и сомнежот во објективноста на официјалните 
статистички податоци за криминалот се јавува заедно со 
разочарувањето во позитивизмот5 во рамките на криминологијата, што 
придонесе за појава на критичките криминолошки теории во 60-тите и 
70-тите години од минатиот век. Имајќи го предвид тоа, темите за 
вредноста, објективноста и корисноста на статистичките податоци не 
останаа надвор од теоретските перспективи и истражувања на 
различните теоретски правци во криминологијата (Игњатовиќ 2008: 76). 
Притоа, можат да се сретнат различни ставови во поглед на значењето 
на примената на статистичките податоци. Определени автори ја 
возвишуваат и апсолутизираат, а други сметаат дека таа нема значење 

                                                           
4Наш превод (анг.“We have seen an accumulation of substantial and credible evidence ... 
that ... the police recorded crime data does not correctly represent the rate of decrease in 
crime or the composition of crime”) во прилогот MPs day crime figures cannot be trusted, 
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/10752451/MPs-say-crime-figures-
cannot-be-trusted.html 
5 Позитивизам е правец во општествените науки според кој појавите врз кои влијаат 
внатрешните или надворешните фактори можат точно и прецизно да се објаснат и 
измерат со помош на научни методи. Позитивизмот во криминолошката наука 
почнува да се развива со првите биолошки истражувања во рамките на 
антрополошката школа за роден злосторник, потоа како дел од психолошките 
тестирања, а исто така се препознава и во истражувањата на картографската школа на 
Гери и Кетел во Франција, кои со примена на статистички методи за просторната 
дистрибуција на криминалот се обидуваат да откријат кои фактори влијаат врз таа 
дистрибуција во поедини делови од земјата. 
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во изучувањето на криминалитетот. Меѓутоа, постои, како што 
наведува и Сулејманов, трето стојалиште на кое му се приклонуваат 
најголемиот број автори. Според тоа сфаќање, статистичките податоци 
може и треба да се користат во криминолошките истражувања, 
меѓутоа, со нужна претпазливост во врска со нејзината ограниченост и 
грешките што можат да се појават при користењето на нејзините 
методи (Сулејманов 2003: 88). Во поглед на конкретните 
криминолошки правци, позитивистите, конструктивистите, радикалните 
криминолози, како и левите реалисти се издвојуваат во објаснувањата 
за значењето на статистичките евиденции на криминалот, на кои ќе се 
осврнеме во понатамошниот дел од извештајот.  
 
 
ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАПИ ВО ОБЈАСНУВАЊЕТО НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ 
СТАТИСТИКИ НА КРИМИНАЛОТ 

 
 
Позитивистички пристап  

 
 
Позитивистичкиот пристап ги гледа податоците за криминалот 

како објективни факти, кои ја отсликуваат реалната состојба на 
криминалот во една земја. Затоа, тој пристап се смета за реалистичен, 
кој верува во валидноста и релијабилноста на статистичките податоци 
(Jupp, 1989: 91). Според позитивистите, статистичките податоци се 
производ на секојдневна интеракција меѓу кривичните дела и 
полициските службеници, што значи дека вниманието го насочуваат 
врз начинот на кој полициските службеници ги дефинираат дејствијата 
на одредени сторители како девијантни, односно како кривични дела. 
Тие, не го ставаат под знак прашање процесот на собирање на 
податоците, иако веруваат дека постои и темна бројка на криминалот, 
која може да се открие со помош на алтернативни техники за собирање 
податоци, како што се виктимолошките истражувања и истражувањата 
за самопријавување (Jupp 1989: 101).6  

                                                           
6Анкетитите за виктимизација се техники за собирање податоци, кои се користат во 

криминолошките и виктимолошките истражувања. Тие служат за осознавање на 
темната бројка на криминалитетот при што се врши анкетирање врз група луѓе 
опфатени во рамките на еден примерок за тоа дали биле жртва на кривично дело и за 
кое кривично дело станува збор. Оттука, анкетите за виктимизација можат да дадат 
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Притоа, основни постулати при мерење на криминалот се: 
(1) мерење/квантификација. При истражување и анализа на 

криминалот се применуваат доминантно квантитативни методи. 
(2) објективност/неутралност. Според позитивистите постои 

објективна вистина која може да се открие и осознае со 
примена на научни методи. Кривичните дела ги разбираат и 
истражуваат, така како што се правно дефинирани, без да се 
доведува во прашање таквата дефиниција, односно законска 
квалификација. 
Исто така, за позитивистите, полицијата и другите државни 

агенции постојат и функционираат за да се справуваат со криминалот, 
што значи дека не треба да се става сомнеж во нивното 
функционирање, објективност и професионалност. Меѓутоа, 
позитивистичкиот пристап е подложен на критики бидејќи недоволно 
внимание посветува на начинот на кој официјалните статитички 
податоци се социјално конструирани. Според одредени критичари, тие 
податоци не се производ на процес на неутрално собирање на факти, 
туку се резултат на активности, кои им служат на организациските цели 
и потреби на тие што ги собираат. Оттука, тие повеќе кажуваат за 
организацијата отколку за вистинскиот степен на криминалот. 
Статистичките податоци претставуваат знаци за тоа како 
функционираат полицијата и другите служби што се дел од процесот на 
нивно создавање. Ваквиот институционален, наспроти позитивистички 
пристап, бил поддржан од Ботомс и Колеман (1981) кои ја нагласуваат 

                                                                                                                                                     
податоци за обемот, структурата и природата на реалниот криминалитет. Од друга 
страна, во зависност од прашањата опфатени во анкетата за виктимизација, може да 
се дојде до сознанија за карактеристиките на сторителот и жртвата, за нивниот однос, 
за причините поради кои некои кривични дела не се статистички евидентирани, иако 
се пријавени од страна на жртвите, како и за причините за непријавување на 
кривичните дела од страна на самите жртви. Недостатоците на анкетите за 
виктимизација се состојат, пред се, во тоа што тие овозможуват собирање податоци 
за кривичните дела кои се вршат спрема физички лица. Исто така, не секогаш делата 
пријавени од страна на жртвите се и кривични дела. Дополнителен недостаток 
претставува и фактот што жртвите не секогаш можат да се сетат дали биле жртва на 
кривично дело. Меѓутоа, и покрај наведените недостатоци, анкетите за 
виктимизација овозможуваат да се дојде до сознание за темната бројка на 
криминалитет, како и за причините за негово непријавување, односно 
неевидентирање во официјалните статистички евиденции од страна на полицијата.  
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важноста на полициските практики во обликувањето на официјалната 
статистика (Mагир 2002: 246). 
  
 
Институционалистички пристап 

 
 
Според институционалистичкиот пристап, официјалните 

статистички податоци не претставуваат претпоставка или показател за 
вистинското ниво на криминалот во една земја, туку се производи на 
активностите на казненоправниот систем. Во таа смисла, статистичките 
податоци претставуваат израз на индивидуални и институционални 
политики и практики на полициските служби, наместо показатели за 
одредени форми на однесување (Kitsuse & Cicourel 1963 наведено во 
Jupp 1989: 93). Тие многу повеќе можат да кажат за организацијата што 
ги произведува, отколку за појавите што ги опишуваат. Поради тоа, 
одредени истражувачи заклучуваат дека нема потреба да се 
анализираат бројките на криминалот сами по себе со цел да се согледа 
обемот, движењето или другите негови карактеристики. Тие може да 
се анализираат, но, само за да се разбере процесот на нивното 
производство. Според ваквиот институционалистички пристап, 
статистичките податоци за криминалот, наместо извор на податоци за 
кривичните дела што се предмет на анализа, стануваат самите по себе 
предмет за истражување (Lomell M. Heidi 2010: 122). Оттука, бројките 
може да се анализираат, но само во корелација со политиките и 
практиките за нивно продуцирање од страна на казненоправниот 
систем. Или, со други зборови, институционалниот пристап посветува 
внимание на начинот на кој статистичките податоци се општествено 
конструирани и затоа тие не ја рефлектираат реалноста на криминалот, 
туку, на некој начин, го создаваат.  

Во тој контекст, статистиките се плод на социјална конструкција 
од страна на институциите и затоа ваквиот пристап посебно се именува 
како социјален конструктивизам (Jupp 1989: 108). Според него, 
мерењето на криминалот е процес на одлучување и, поради тоа, 
бројките се производ на интеракција на повеќе луѓе вклучени во 
процесот на одлучување да се евидентира едно пријавено дело како 
кривично дело. Бидејќи луѓето одлучуваат што е кривично дело и како 
такво одлучуваат да го евидентираат, криминалот не може да се мери 
и брои со точност.  
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Радикален пристап  

 
 
Радикалниот пристап во објаснувањето на криминалот има 

критички став кон позитивистичкиот пристап. Според радикалните 
криминолози, официјалните статистички податоци се рефлексија или 
производи на структурни и класни конфликти во општеството (Jupp 
1989: 97–98) кои покажуваат дека сторителите од работничката и 
посиромашна класа доминираат во статистичките евиденции, додека 
претставниците на моќните структури како сторители се 
маргинализирани (на начин што или нивните дејствија не се 
криминализирани или потешко се открива и процесира нивниот 
криминал). За нив е важен процесот на криминализација во кој 
одредени сторители почесто се фаќаат во мрежата на полициска 
контрола. Исто така, според критичките криминолози, криминалот на 
моќните се игнорира, девијантноста на средната класа се толерира, а 
традиционалната позитивистичка криминологија најмногу се фокусира 
на уличниот криминал. Во тој контекст, позитивистите, во голем дел ја 
наметнаа тезата дека криминалот е доминантно млад, машки и 
активност на работничката класа. Поради тоа, казненоправниот систем 
(вклучително и полиција) се гледа како строг и неправеден, особено 
спрема сиромашните и спрема членовите на малцинските и 
маргинализираните групи. Таквата селективност, всушност, создава 
слика за сторителите како сиромашни лица или како дел од младата 
урбана сиромаштија (Vito F. Gennaro, Maahs R. Jeffrey & Holmes M. 
Ronald 2006: 223). Значи, радикалниот пристап ги третира податоците 
за криминалот како производи на поширок структурен процес во 
политичката и економската структура на општеството. Оттука 
статистичките бројки не се негова рефлексија, туку се самите по себе 
феномен, преку кој може да се објасни начинот на кој општеството 
реагира и гледа на криминалот (Lomell M. Heidi 2010: 123). 
 
 
Лев реализам  

 
 
Левиот реализам како правец во рамките на критичката 

криминологија се јавува поради забелешките и критиките на повеќе 
постулати и тези врз кои се базира дел од критичкатата криминологија 
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(именувана како лев идеализам). Прво, таа се критикува за парцијално 
објаснување на криминалот, односно за ставање преголем акцент на 
криминалот на моќните и на злоупотреба на власта, а за запоставување 
на другите облици на криминал, посебно на уличниот и на криминалот 
извршен од и меѓу граѓаните од пониските општествени слоеви (Young 
2002: 46). Оттука, левиот идеализам се критикува дека не успеа да ги 
препознае вистинските штетни последици предизвикани од 
конвенционалниот криминал (уличниот, имотен, насилнички, 
сексуален) и поради тоа не го разгледува тој облик на криминал со 
сериозно внимание. Левите реалисти аргументираат дека уличниот 
криминал е вистински, а не измислен и создаден преку медиумите и, 
поради тоа, политиките за контрола на криминалот треба да го 
истакнат не само криминалот на богатите и на моќните, туку и тој 
извршен од и против граѓаните од пониските општествени слоеви во 
општеството.  
 Централен постулат на левиот реализам е да се рефлектира 
реалноста на криминалот и да се изгради точна (реална) слика на 
криминалните проблеми со кои се соочуваат граѓаните, посебно во 
сиромашните работнички соседства. Но, според него постојат различни 
перцепции за криминалот: од страна на сторителот, од страна на 
жртвата, од страна на неформалниот и од страна на формалниот 
систем. Тие се четирите елементи што го сочинуваат т.н. квадрат на 
криминалот.  Значи, левиот реализам се фокусира истовремено на (1) 
заедницата (односно граѓаните), (2) државата (односно формалниот 
казненоправен систем), (3) жртвата и (4) сторителот. Според нив, 
стапките на криминал се генерирани од меѓувлијанието на тие четири 
фактори (DeKeseredy S. Walter 2011: 41).   
 

***** 
 

Имајќи ги предвид наведените пристапи на гледање на 
статистичките податоци за криминалот се отвораат низа прашања 
значајни за истражување и анализа:  

Прво, кој ги создава статистиките за бројот на извршени 
кривични дела?  

Второ, каков е процесот на создавање на тие бројки?  
Трето, како едно дејствие добива вредност на бројка? Кој го 

открива, оценува и кој му дава вредност на кривично дело?  
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За одговор на овие прашања ќе се задржиме на процесот на 
полициско евидентирање на пријавениот криминал, како и на процесот 
на создавање на полициските статистички евиденции, што претставува 
предмет на теоретска и емпириска разработка во рамките на 
поставеното истражување.  
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ПРАВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОСНОВА НА 
ЕВИДЕНТИРАЊЕТО НА ПРИЈАВЕНИОТ КРИМИНАЛ ОД 

СТРАНА НА ПОЛИЦИЈАТА 
  
 

ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА 
КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА И НИВНАТА КВАЛИФИКАЦИЈА  

 
 

Статистиката на криминалот, па и полициски евидентираниот 
криминал, во основата на својот интерес ги имаат кривичните дела 
определени во Кривичниот законик. Оттаму, познавањето на 
материјалното кривично право на конкретна замја е предуслов за 
воспоставување на системот на статистичко следење на криминалот. 
Кривичноправните одредби се многубројни, при што начелата на 
определување што е кривично дело, неговите законски обележја и 
битието на кривичното дело треба да се основа за градење на 
методологија со која ќе се разграничуваат, разбираат, евидентираат и 
статистички ќе се обработуваат податоците за криминалот. Затоа, во 
натамошниот дел од текстот ќе се задржиме на поимот кривично дело 
и неговите елементи. 

Одредено дејствије на човекот може да биде прогласено за 
кривично дело ако претставува повреда на важни индивидуални и 
општествени вредности и добра. Повредата на заштитеното правно 
добро е секогаш поврзано со социјалниот систем на вредности во 
конкретно општество. Затоа, покрај апстрактната законска забрана на 
конкретно дејствие, кривичното дело секогаш се поврзува со реално 
неправо, односно, вистински настан што во меѓучовечките односи се 
појавува како однесување со кое се загрозува животот, телото, имотот, 
личното достоинство и други индивидуални и заеднички добра и 
функции на животот. Кривичното дело е неделиво од неговиот 
сторител, кој го внесува субјективниот елемент – вината како 
социјално-етички елемент на кривичното дело, со што апстрактниот 
кривичноправен поредок се поврзува во реалниот социјален живот. 
Оттаму, во објективно-субјективна смисла кривичното дело е дејствие 
на сторител предвидено во закон, противправно и казниво, како и 
исклучително, во однос на непресметливи лица и деца, како дејствие 
што е израз на посебната состојба на личноста, која налага примена на 
посебни мерки на лекување, помош и надзор (Камбовски 2004).  
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Поим на дејствието 
Елементи на поимот на кривично дело се: дејствие, 

предвиденост во законот, противправност, вина и казнивост. Постојат 
повеќе дефиниции на дејствието, при што некои дефиниции ја 
истакнуваат неговата вредност, нормативната природа, социјалната 
детерминираност и слично. Човековите постапки добиваат значење на 
поведение во кривичноправна смисла, исклучиво во определен 
социјален контекст на взаемни односи со други. Определувајќи го 
поимот на поведението врз вредносна оценка, социологијата успева во 
него да ги обедини различните социјалнорелевантни форми на 
заземање став на поединецот спрема барањата на социјалната 
средина. Колкаво и да е значењето на социјалниот суд за 
релевантноста на едно поведение, секогаш треба да се има предвид 
дека се работи за човек, чие поведение има одреден индивидуалитет.  
Во најопшта смисла, човековото однесување е социјалнорелевантен 
контакт на човекот со неговото социјално опкружување, преку кое 
човекот влијае врз општествените односи. Треба да се истакне дека 
само човекот има способност да избере и примени одредени 
социјални ставови и да го приспособи своето однесување кон таквите 
ставови.  

За потребите на ова истражување, ќе ја прифатиме 
дефиницијата што тргнува од објективно-субјективниот поим на 
дејствието, што е израз на слободата на човекот, како и социјално 
вреднување на надворешната манифестација на слободата (Камбовски 
2004). Слободата на поединецот не е апсолутна, туку ограничена со 
слободата на другите луѓе, што значи дека навлегувањето во слободата 
на другиот со одредени дејствија е неприфатлива од аспект на 
меѓучовечката интеракција и може да биде кривично дело доколку 
законодавецот го определил како такво. Како нешто што специфично го 
дефинира поимот на дејствието се: сторувањето, пропуштањето, 
трпењето, поседувањето и припаѓањето. Овие елементи се неопходни 
да се знаат од страна на полицијата за да може да ги препознае и 
санкционира.  
 
Начин на извршување 

Членот 29 од КЗМ, како начин на извршување на кривичното 
дело, ги третира сторувањето и пропуштањето. Сторувањето го чинат 
три елементи: волја, делување и каузалитет, додека кај пропуштањето 
не постои делување и каузалитет. Сторувањето се дефинира како 
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активно социјално-релевантно манифестирање низ телесно движење 
на определен став на сторителот, што е израз на неговата дисјунктивна 
можност. Пропуштањето се однесува на должноста на преземање на 
определено сторување. Социјалната смисла на пропуштањето не се 
сведува само на пасивен став, туку и на повредата на обврската за 
сторување. КЗМ одредува дека казненото дело може да биде 
извршено со пропуштање само кога сторителот го пропушта 
сторувањето што бил правно должен да го изврши. 

Разликувањето на сторувањето и пропуштањето е основа на 
поделба на кривични дела на комисивни и омисивни. Комисивните се 
карактеризираат по законскиот опис на делото, каде постои активен 
облик на дејствието и каде што постојат забранувачки норми чија 
повреда се остварува со преземање на дејствието содржано во 
законското битие на делото. Омисивните дела се состојат во повреда 
на императивните норми, а дејствието на извршување е определено 
како пропуштање.   
  
 Дејствие на извршување 

Секое кривично дело има свое дејствие на извршување со кое се 
остварува законското битие на кривично дело. Дејствието на 
извршување е нужен елемент на законскиот опис на секое кривично 
дело. Дејствието може да биде опишано дирекно, како одредено 
сторување или пропуштање (тој што ќе одземе туѓ подвижен предмет, 
или тој што по барање на овластено лице нема да постапи) или 
индирекно, преку опишување на последицата што може да биде 
предизвикана со дејствието. Законскиот опис на делото може да 
содржи едно дејство на извршување, две кумулативни дејствија и 
повеќе алтернативни дејствија. Повеќето кривични дела се објаснети 
во вид на затворени описи на дејствието на извршување, но кај дел од 
нив е оставена можност за користење на генерална клаузула, во која 
под дејство на извршување се предвидени и други дејствија. Под 
генерална клаузула се подведува секое дејствие што е слично на 
опишаното. За разлика од ваквиот опис на кривичните дела, кај 
одредени кривични дела од законот, поблиску се опишува не само 
дејствието, туку и начинот, средството, местото или времето на 
извршување. Во нашиот КЗМ се користи израз сторување како општ 
поим што го покрива дејствието на извршување, како и кое било друго 
дејствие со кое сторителот учествува во реализацијата во законското 
битие на делото.  
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Во Кривичниот закон секое дело има свој законски опис, чија функција 
е да ја определи кривичноправната норма како забрана или наредба и 
јасно и прецизно да го опише однесувањето со кое се повредува 
правното добро. Инаку, поимот на законски опис е идентичен со 
законската одредба на кривичното дело. Содржината на законскиот 
опис зависи од природата на кривичното дело и објектот на заштита. 
Покрај тоа, законскиот опис ги идентификува објективните и 
субјективните елементи на делото, а ги дефинира и основните, 
полесните или потешките облици на едно исто дело.  

Од поимот законски опис треба да се разликува поимот на 
законско битие на кривичното дело. Законското битие може да биде и 
потесно и пошироко од законскиот опис, така што во него можат да 
влезат само одделни елементи, или да опфаќа елементи кои не се 
содржани во законскиот опис. Поимот на законското битие ги опфаќа 
обележјата определени со законот, со кои кривичното дело се 
определува како посебно и се разликува од другите кривични дела. 
Законското битие ги определува повредите на правното добро, 
односно, го дефинира објективното материјално неправо на секое 
кривично дело. Воедно, тоа ги конкретизира општите елементи на 
поимот на кривично дело според вредносниот критериум на повреда 
на правното добро во чија заштита е поставено тоа кривично дело. 
Законското битие го опишува човековото однесување што е нормирано 
во конкретно кривично дело. Конкретните форми на тие 
карактеристики на делото се кривичноправни, релевантни околности, 
кои мора да бидат утврдени во секој конкретен случај за тој да се 
квалификува како конкретно кривично дело. Треба да се истакне дека 
законското битие е секогаш дадено во апстрактен и генерализиран 
облик. Кога правосудните органи  се среќаваат со настан за кој постои 
сомневање дека претставува кривично дело, од множеството 
околности треба да ги утврди оние што може да се подведат под 
законските обележја на битието на некое конкретно дело. Овде се 
работи за дедуктивно-индуктивен процес, кој треба да го толкува и 
проверува значењето на законската одредба во врска со околностите 
на конкретен настан.  

Законското битие на секое кривично дело е целина од 
објективни и субјективни, дескриптивни и нормативни обележја. 
Објективно обележје е самото дејствие, начинот на сторување и 
последицата на делото. Објективното законско битие опфаќа и 
елементи што се однесуваат на извршителот на делото. Субјективниот 
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елемент произлегува од вината како посебен субјективен елемент на 
поимот на кривичното дело, како што се: пресметливост, умисла, 
небрежност и свест за забранетоста на делото. Вината на сторителот  е 
она за што му се префрла од неговиот однос кон материјалното 
неправо на делото. Дескриптивните елементи се описи што одговараат 
на реалните физички или психички состојби во надворешниот свет. На 
пример, кај кривичното дело убиство, дескриптивноста се согледува 
преку преземањето различни дејствија како давење, удирање со нож  и 
слично.  Дескриптивните обележја во основа се нашите разбирања на 
таквите однесувања од надворешниот свет. Тоа се когнитивни, 
спознајни реални околности дадени во генерализиран законски опис. 
Нормативни обележја се елементи чија содржина е определена со 
правни и други норми, односно тоа се законски дефиниции на поими 
како службено лице, правно лице, исправа и др. Во законските битија 
се содржани и поими дефинирани во други правни гранки како што се 
стан, туѓ предмет и друго. Овие елементи не можат да се утврдат со 
когнивна мисловна постапка, туку нивното постоење се утврдува врз 
основа на правните и на други дефиниции на тие поими што се надвор 
од законското битие на делото. 

 
Стек на кривични дела 

Стек на кривични дела постои при остварување на повеќе 
законски битија или повеќекратни остварувања на исто законско битие 
со едно или повеќе дејствија. Континенталното казнено право 
разликува две форми на стек: реален и идеален со тоа што во однос на 
казнувањето се прифатени различни решенија. Според КЗМ (член 44) 
ако сторителот со едно дејствие или со повеќе дејствија сторил повеќе 
кривични дела за кои истовремено му се суди, судот претходно ќе ги 
утврди казните за секое од тие дела, па за сите дела ќе изрече 
единствена казна. Ова произлегува од таму што се работи за повеќе 
кривични дела за кои на сторителот истовремено му се суди. Според 
законската дефиниција, случај на идеален стек постои кога сторителот 
со едно дејствие ги остварил законските битија на повеќе кривични 
дела или повеќе пати го остварил законското битие на едно исто дело. 

Дефиницијата на реален стек се определува како сторување на 
повеќе дејствија и повеќе кривични дела за кои на сторителот 
истовремено му се суди. Разликата од идеалниот стек е разновидноста 
на дејствијата па оттаму, секое дело е извршено со посебно дејствие. 
Кај реалниот стек, со повеќе дејствија е можно да биде остварено 
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законското битие на исто дело или, пак, со повеќе дејствија да бидат 
остварени различни законски битија. За поимот на реален стек е битен 
и процесниот услов според кој стекот се разликува од повратот. Тоа 
значи на сторителот ќе му се суди и за поранешни дела истовремено со 
последното. Поврат е кога е сторено ново кривично дело по претходна 
осуда за порано сторено кривично дело. Инаку, во реален стек може да 
се вбројат и различни дела и различни облици на делата: 
подготвителни дејствија, обид, соучесништво во туѓо дело и друго.  

 
Продолжено кривично дело 

Теоретскиот поим на продолжено дело ги содржи следните 
елементи: единство на умислата, идентитет на објектите, 
искористување посебни околности, временска поврзаност на 
истородни дејствија, внатрешна каузална врска меѓу повеќе дејствија и 
единство на просторот, времето и околностите на објектот и целта. 
Разликата на поимот на продолжено дело од поимот на стек 
подразбира третирање повеќекратно остварување на законското битие 
и повреда на едно правно добро. Од процесноправни причини, овие 
два поима се издвоени заради поедноставување на кривичната 
постапка за случаи кога се работи за серија на дела, затоа што тогаш би 
морало да се води постапка за секое дело  поединечно. На пример, 
кога од страна на еден сторител се оштетени голем број лица на ист 
начин, тогаш, постапката за продолжено дело се води како единствено 
дело и се фокусира на започнување на серијата на делата, на нивното 
довршување и на вкупниот резултат. 

Законската дефиниција на продолжено дело во КЗМ (член 45) 
одредува неколку елементи: постојани и променливи објективни и 
субјективни елементи. Постојаните објективни елементи на 
продолженото дело се: идентитетот на сторителот, идентитетот на 
делото, заштитеното добро и облиците на неговата повреда и 
временската и просторната поврзаност на дејствието на извршување. 
Идентитетот на сторителот подразбира учество на едно лице во 
сторените дела во едно исто својство: извршител, соизвршител или 
соучесник. Исклучена е комбинацијата на различни форми на учество, 
така што нема продолжено дело ако во првото дело во серијата 
сторителот се појавува како непосреден извршител, а во другите како 
соучесник. Под идентитет на кривичните дела се подразбира идентитет 
на законското битие. Тоа значи дека со повеќе дејствија во повеќе 
наврати е остварено законското битие на исто дело или законските 
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битија на истородни дела. Под истородни дела се подразбира 
остварување со повеќе дејствија на основниот, привилегираниот или 
квалифицираниот облик на кривичното дело. Под временска 
поврзаност на дејствијата не треба да се подразбира дека се сторени 
истовремено, туку едно по друго во континуитет, којшто може да биде 
прекинуван со кратки временски интервали. 

Сакаме да истакнеме дека за стек на кривични дела и 
продолжено кривично дело треба да се изгради конзистентна 
статистичка методологија заради избегнување на дуплирање на делата 
или сторителите. 

 
 
ОДНОСОТ МЕЃУ ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ И ПОЛИЦИЈАТА ПРИ 
ОТКРИВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА  
 
 

Согласно Законот за кривична постапка и Законот за полиција 
откривањето и пријавувањето на кривични дела што се гонат по 
службена должност се во надлежност на полициските службеници, но 
за својата работа тие, во функционална смисла, се врзани за јавниот 
обвинител. 

Новиот Закон за кривична постапка (ЗКП) воведе обвинителска 
истрага, со тоа што целата претходна постапка сега е доверена на 
јавното обвинителство, кое своите задачи ги извршува во тесна 
соработка со полицијата, со финансиската полиција, со царинската 
управа и со други институции. Искуствата од европските земји во кои се 
спроведени таквите реформи, покажуваат дека постои опасност 
полицијата, со оглед на нејзината работа и големите расположливи 
ресурси, да се наметне и да доминира во претходната постапка. 
Предизвиците во спроведувањето на новиот закон се големи и постојат 
повеќе можни исходи. Искуствата од практиката во повеќе европски 
земји покажуваат дека полицијата доминира во претходната постапка 
поради нејзиното поголемо присуство на територијата на земјите и 
поголемите материјални и човечки ресурси. Исклучок од ова е Италија, 
што е една од причините зошто новиот Закон за кривична постапка на 
Македонија го следи овој пример.  

Претходната постапка во Законот за кривична постапка е 
формално поделена во две фази: 1. предистражна постапка (сега т.н. 
откривање и пријавување кривично дело) и 2. истражна постапка 
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спроведена од обвинителот. Новиот закон го воведува т.н. судија од 
претходната постапка, кој, во оваа фаза, одлучува по барањата на 
обвинителот за мерки што навлегуваат во слободите и правата на 
осомничените лица.   

Предистражната постапка започнува со полициски извиди, а 
покрај полицијата, во текот на предистражната постапка мерки 
преземаат и финансиската полиција, царинската управа и управата за 
безбедност и контраразузнавање, но нивното учество во кривичните 
дела е предопределено од нивните законски надлежности. Полицијата 
е должна да преземе мерки и активности по добиено сознание или 
примена кривична пријава и може да ги преземе сите неопходни 
мерки за да обезбеди и открие предмети, факти и друго и мерки за да 
го пронајде можниот сторителот/сторителите на кривичното дело. 
Новина е тоа што законот го обврзува обвинителот да ја координира 
работата на полицијата и на другите органи, кои мора да постапуваат 
по негови наредби и во законски определениот рок од 30 дена мора да 
ги извршуваат неговите задачи и да достават одговор. 

ЗКП ја воведува и правосудната полиција за да се направи 
разлика од досегашното решение, кое се однесуваше на 
Министерството за внатрешни работи, со цел да се нагласи улогата на 
Јавното обвинителство во спроведувањето на кривичните истраги или 
за да се истакне дека полицијата и другите државни органи со слични 
овластувања се во функционална надлежност на Јавниот обвинител. 

Новиот закон особено ја нагласува врската помеѓу Правосудната 
полиција и Јавното обвинителство во раните фази од претходната 
постапка. Ова му овозможува на Јавниот обвинител да биде постојано 
во тек со активностите на полицијата, редовно да процени кои докази 
се потребни и дали тие се доволни, да ја контролира законитоста со 
цел да процени дали ќе го отфрли случајот или, доколку е тоа можно, 
врз основа на претходно обезбедени докази да отпочне истрага. Покрај 
тоа, ова е важно и при водење на кривичната постапка поради новата 
природа на расправата, која ќе биде спроведена пред непристрасен 
суд, каде обвинителот и одбраната се раководат според принципот на 
еднаквост на оружјето. Треба да се напомене дека во овој концепт, 
односот помеѓу јавниот обвинител и правосудната полиција ќе биде 
зајакнат со воспоставување на истражните центри на јавното 
обвинителство. Припадниците на правосудната полиција на 
министерството за внатрешни работи или на финансиската полиција, и 
на царинската управа, а по потреба и други специјалисти од различни 



 
 

53 
 

области ќе работат во истражните центри. Изборот на работници во 
истражните центри ќе биде спроведен преку објавен оглас, за да се 
гарантира стабилноста и професионализмот на припадниците на 
Правосудната полиција. Во праксата, на пример во Италија, трансферот 
од министерството за внатрешни работи или друга институција во 
истражните центри на јавниот обвинител треба да претставува 
кариерно подобрување за конкретен инспектор. Инаку, во согласност 
со член 51 од новиот ЗКП, инспекторите што започнале да работат во 
истражните центри му се целосно на располагање на јавниот 
обвинител, тие ги спроведуваат неговите насоки и упатства, работат 
под негова контрола, и што е особено важно, за својата работа тие се 
одговорни пред Јавниот обвинител. Таквото законско решение 
овозможува теренско функционирање на јавниот обвинител, дури и 
кога министерството за внатрешни работи или другите институции 
одговараат несоодветно или ненавремено на определено кривично 
дело, така што обвинителот со својот тим сега може целосно да го 
преземе водењето на случајот. Треба да се напомене дека раководните 
лица на државните институции не можат да ги отстранат припадниците 
на правосудната полиција од случаите на кои што работат без 
експлицитна наредба од јавниот обвинител. Јавниот обвинител, заедно 
со постоењето на истражните центри и полицијата, повеќе нема да 
работи сам во понатамошните стадиуми на истрагата и на целата 
кривична постапка. 

Постои впечаток дека со тоа што законодавецот му ја наметнува 
обврската на јавниот обвинител да ја управува и контролира 
полицијата во преземањето на мерки и дејствија за откривање и 
спречување на криминалитетот, сака да го намали влијанието на 
политичките партии и извршната власт врз работата на полицијата, и 
можноста за употреба на полицијата за лични и групни интереси со 
селективна примена на полициска сила. Интересно е да се напомене 
дека во Италија, Германија и други европски земји, обвинителите и 
полицијата преземаат мерки против актуелните премиери и 
претседатели на држави, министри, заменици и други високи 
политичари и крупни бизнисмени, со што се добива одобрувањето на 
јавноста и се зајакнува правната свест на населението и неговата 
доверба во системот. Дали Македонија, со реформата на претходната 
постапка, ќе успее да пристапи кон таквите посакувани резултати, 
најмногу зависи од капацитетот и инегритетот на релевантните 
институции да бидат агенти на реформите, како и на субјектите што ќе 
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ги прифатат реформите како решение за постоечките слабости и 
проблеми. Исто така, во имплементацијата на реформите е потребно 
учество на сите заинтересирани страни, особено експертите, 
невладините организации, медиумите и меѓународните партнерски 
институции, кои можат да помогнат со своето искуство и добрие 
практики и можат да го поттикнат постигнувањето на целта: ефективна 
претходна постапка, која овозможува правична судска постапка и 
намалување на криминалот, така што нема да се загрози севкупниот 
развој на државата и македонското општество. 

 
Основи на сомнение 

Полицијата во својата секојдневна работа собира сознанија кои 
укажуваат на одредени сомненија за постоење на кривични дела и за 
нивните сторители. Меѓутоа полициските извиди започнуваат кога 
постојат основи на сомнение. Во однос на кривичните дела и 
прекршоците, сомнението кај полициските службеници може да се јави 
кога одредени дејствија на лице, односно поведенија на конкретен 
поединец или група лица, се насочени кон повреда на правни добра 
заштитени со кривичното право. Основи на сомнение постојат кога со 
одредени дејствија на човекот се повредуваат казненоправните 
забрани. Сомнението во општествените науки се определува како 
одлука што ја носат полициските службеници врз основа на 
регистрирани дејствија со помош на сетилата и со разумно и мисловно 
проценување на нивното значење, исто како и останатите луѓе во 
секојдневното живеење. Инаку, во социјалната психологија сомнението 
е спротивно на довербата, односно се сомневаме кога носиме одлука 
дека некој настан, однесување и дејство може да имаат штетни 
последици по конкретни луѓе. Во овој контекст сомнението како 
рационален избор се поврзува со давање отпор, зазамање одбранбен 
став или субјективна психолошка состојба предизвикана од 
набљудуваното однесување или дејствување на поединец или група.  

Основите на сомнение се основа за постапување на полицијата 
кога се подготвува, се извршува или е извршено и кога се прикрива 
кривично дело. За сомнението да има основ треба да се потпира на 
конкретни факти и податоци, кои се доволно логични и убедливи и кои 
го оправдуваат сомнението. Основи на сомнение постојат кога има 
сериозни претпоставки дека е извршено кривично дело, што укажува 
дека полициските службеници се служат со одреден субјективен став 
во носењето на одлуката за преземање на некое полициско 
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овластување. Сомнението понекогаш не е поткрепено со факти, 
податоци, дигитални записи и персонални забележувања, туку и со 
директни или индиректни индиции. Инаку, во полициското 
постапување и одлучување прво постојат основи за сомнение дека е 
сторено кривично дело, а потоа сомнение дека конкретно лице е 
поврзано со тоа кривично дело. Но, за одредени дела (особено оние 
без конкретни жртви), може да постојат сомненија дека оредено лице 
извршува кривични дела, а потоа да се открива за кое конкретно 
кривично дело се работи. 
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ПОЛИЦИСКИ ПРАКТИКИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА 
КРИМИНАЛОТ: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ ВО 

ПОЛИЦИСКИТЕ СТАНИЦИ НА НИВО НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
 
ВОВЕД 

 
 
Методолошка рамка. Во рамките на истражувањето, како дел 

од процесот на евидентирање и статистичко прикажување на 
криминалот од страна на полицијата, посебно се анализирани 
полициските практики на ниво на полициските станици од општа 
надлежност и на ниво на одделенијата за имотен и насилнички 
криминалитет. Целта е да се согледаат (1) начините на дознавање за 
извршените кривични дела од страна на полицијата, (2) процесот на 
класифицирање на пријавените настани, (3) процесот на законско 
квалифицирање на кривичните дела, како и (4) процесот на нивно 
евидентирање во службените полициски евиденции. Притоа, се 
поставија повеќе групи истражувачки прашања: 

(1) Кои се најчестите начини на дознавање на извршените кривични 
дела? Што најчесто граѓаните пријавуваат во полиција? Колку 
често? Кои служби се известуваат за пријавениот настан? 

(2) Како се класифицираат пријавените настани? Кој го врши 
класифицирањето? Дали има одредени дилеми при 
класифицирањето на пријавените настани? Кој ги разрешува? 

(3) Кој ја врши законската квалификација на кривичните дела? Дали 
има одредени дилеми или судир на мислења? Кој ги 
разрешува?  

(4) Каде се евидентираат пријавените настани и кривични дела? Кој 
е надлежен? Дали се врши контрола на квалитетот на 
податоците? Кој ја врши? Дали се прават грешки? Какви? Како се 
отстрануваат? 
Наведените прашања се анализирани преку квалитативна 

анализа на содржината на добиените искази при спроведените 
интервјуа со полициските службеници од ПСОН, со инспекторите од 
Одделението за имотни деликти и малолетничка делинквенција и од 
Одделението за насилнички криминалитет, како и со полициските 
службеници од Единицата за информирање и командување. Притоа, 
преземени се повеќе методолошки чекори: 
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 дефинирање категории и субкатегории, со можност за создавање 
дополнителни, врз основа на собраните податоци, 

 издвојување теми и збир на поими од добиените искази (единици 
за анализа) и нивно категоризирање, 

 систематизација и анализа на податоците и 

 интерпретација на податоците. 
Врз основа на предметот на истражување и анализа, собраните 

податоци ги поделивме во четири категории (или тематски области): 
(1) дознавање за извршените кривични дела; 
(2) класифицирање на пријавените дела (настани); 
(3) правно квалифицирање на кривичните дела и 
(4) евидентирање на кривичните дела во полициските 

евиденции. 
 

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
  
Дознавање за извршените кривични дела 

 
 
Полициските службеници добиваат почетни сознанија за 

извршените кривични дела на повеќе начини. Законот за полиција7 во 

                                                           
7Пречистениот текст на Законот за полиција ги опфаќа: Законот за полиција (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр.114/06), Законот за дополнување на Законот за 
полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.6/09), Законот за 
изменување и дополнување на Законот за полиција (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.145/12), Законот за изменување и дополнување на Законот за 
полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.41/14), Законот за 
изменување и дополнување на Законот за полиција (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.33/15), Законот за изменување на Законот за полиција (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр.31/16), Законот за изменување и дополнување 
на Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.106/16), 
Законот за изменување на Законот за полиција (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.120/16), Законот за изменување и дополнување на Законот за 
полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/18), Законот за 
изменување и дополнување на Законот за полиција (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.21/18), Законот за изменување и дополнување на Законот за 
полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.64/18) и Одлуката на 
Уставниот суд на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ 
број 148/08) 
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членот 103 наведува неколку: непосредно забележување при 
спроведување на полициски овластувања; сознанија добиени со 
примена на посебни истражни мерки и прикриени извори на податоци; 
усни пријави од оштетен, сведок или други граѓани; пријави поднесени 
во писмена форма; пријави поднесени телефонски или со други 
средства за комуникација; писмена анонимна или псевдонимна 
пријава од непознати граѓани и пријавување на кривичен настан по 
службена должност од страна на надлежните  државни органи. Притоа, 
полицијата, за итни повици има отворена телефонска линија (192) на 
која граѓаните најчесто ги пријавуваат кривичните дела.   

Според добиените податоци во рамките на истражувањето, 
полицијата за извршените кривични дела од областа на класичниот 
криминалитет најчесто дознава: 

(1) по пријава од граѓанин а) на телефонот за итни повици 192, кој 
се координира од единицата за информирање и командување 
(ЕИК), б) на телефонските броеви на локалните полициски 
станици, в) лично (непосредно) од граѓани во локалните 
полициски станици и  

(2) по пријава од самите полициски службеници со непосредно 
забележување при вршење на секојдневните теренски 
активности. 
За соодносот на различните пријавувања, најголем процент од 

кривичните дела се пријавуваат на телефонскиот број 192, иако 
понекогаш граѓаните (оштетениот, сведокот или друг граѓанин што 
пријавува) лично пријавуваат во полициските станици. Притоа, 
одговорите на испитаниците варираат во однос на процентот. Често 
одговараат дека 90 % од кривичните дела се пријавуваат преку 
телефон, иако помал дел одговораат дека и до 30 % од делата 
граѓаните ги пријавуваат непосредно во полициските станици. Во 
одредени полициски станици, дел од граѓаните се јавуваат и на 
телефонскиот број на станицата бидејќи, според нив, дежурниот 
телефон за итни повици (192) е често зафатен. 

Во однос на непосредното забележување и дознавање за 
извршени кривични дела од страна на полицијата, испитаниците 
одговараат дека полицијата ретко или никогаш не пријавува кривично 
дело. Според одредени искази: 

(1)  има и такви што знаат, ама не пријавуваат, односно 
младите (заб. на авт. полициски службеници) не 
преземаат, иако гледаат. 
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(2) има случаи кога полицаец – сообраќаец е сведок на нарушен 
јавен ред и мир ама тој не пријавува, вели, не е во моја 
надлежност.  

(3) од самата полиција просечно 10 кражби се пријавуваат. 
(искази на интервјуирани лица) 

 
Според наведените искази може да се забележи дека 

проактивната улога на полицијата за пријавување и евидентирање на 
кривични дела е минимална. Дел од причините за немотивираноста на 
полициските служби да откриваат нови кривични дела, односно да 
добијат сознание за нивно извршување, се гледаат во оптеретеноста од 
работа, во малиот број полициски службеници на терен, а многу 
почесто во укинувањето на варијабилата (дополнителен паричен 
надомест како награда за оние полициски службеници кои ќе покажат 
одредени остварувања во текот на месецот). Како што наведуваат дел 
од испитаниците, полициските службеници не се мотивирани да 
откриваат и расветлуваат кривични дела бидејќи нивните резултати не 
се вреднуваат. Дополнително, при вршење на службата можат да се 
доведат во опасност да бидат нападнати, па затоа прибегнуваат кон 
најмала можна интервенција или реагираат само тогаш кога е 
неопходно.  
 
Кој пријавува?  

Иако настаните (односно кривичните дела) најчесто се 
пријавуваат од страна на оштетениот граѓанин, има случаи и кога трето 
лице (сведок или очевидец на настанот) пријавува. Во вториот случај, 
кога пријавува трето лице, полицискиот службеник ги проверува 
наводите за пријавениот настан и пишува службена белешка за 
собирање информации од граѓанин (образец 3, прилог 1). Во такви 
случаи, евидентирањето на настанот и неговото понатамошно 
процесирање зависи од согласноста на оштетениот да го пријави 
кривичното дело, односно да даде изјава на записник за пријава на 
кривично дело (образец 22, прилог 2), што значи дека од трето лице – 
пријавител не може да се земе изјава на таков записник.  
 
 
Колку пријави за кривични настани се добиваат? 

Бројот на пријавени настани во полициска станица е различен, 
не само според територијалната надлежност, туку и во текот на 
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неделата, месецот, односно годината. Во централното градско подрачје 
се пријавуваат голем број настани и тој број се намалува како што се 
оди кон другите делови од градот. Иако испитаниците често одговараат 
дека бројот на дневни пријави е променлива категорија, што значи 
дека има денови кога нема пријави и обратно, сепак, во текот на 
месецот, граѓаните пријавуваат просечно 50 кривични дела. Во некои 
полициски станици тој број може да биде 60 или 70, а во некои 30 или 
40. На пример, во текот на еден месец во една полициска станица се 
пријавени 56 кривични дела, од кои 41 се дела што се гонат по 
службена должност, додека 15 се дела што се гонат по приватна тужба. 
Или, во друга полициска станица, во текот на една година се пријавени 
вкупно 685 дела, што претпоставува од 55 до 60 пријавени кривични 
дела во текот на еден месец. На територијата на град Скопје, според 
исказите на одредени испитаници, во единицата за информирање и 
командување на телефонскиот број 192 месечно се примаат од 7000 до 
8000 повици од страна на граѓаните. Бидејќи тие пријавуваат различни 
настани (поплаки, прекршоци против јавен ред и мир, кривични дела, 
други настани), статистички не може да се процени колку од вкупниот 
број повици се однесуваат на кривични дела. Таквиот процент може да 
се добие преку рачна обработка на податоците за пријавени настани 
што се внесуваат електронски во системот ЛОТУС или рачно во книгата 
за дневни настани (евиденција за дневни настани во врска со вршење 
на полициските работи, бр. 55, прилог 3), но тоа бара дополнителен 
напор, време од страна на службата и повеќе човечки капацитети. 
Досега не се направени статистички анализи за видот на пријавените 
настани според нивната природа, тежина и според други 
карактеристики на пријавителите.  

Иако не може да се зборува за константност во бројот на 
пријавени настани во полициските станици, сепак, кај повеќето 
испитаници, генерален е заклучокот дека бројот на извршени кривични 
дела е во пораст. Како фактор го посочуваат и Законот за амнестија8 кој 
овозможи да се ослободат околу 800 осудени лица од доиздржување 
на казните затвор од казненопоправните установи, односно изјавуваат 
дека „екстремно се зголеми (заб. на авт. криминалот) кога ги 
пуштија тие (со амнестијата)“. 

 
 
 

                                                           
8 Службен весник на Република Македонија бр. 11/2018 
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Што најчесто пријавуваат? Какви настани и кои кривични дела? 
За голем број граѓани полицијата е прва станица каде што можат 

да се обратат за помош. Затоа ги пријавуваат непријатните настани и 
конфликти со кои се соочуваат и се сретнуваат во нивните секојдневија. 
Според исказите на дел од испитаниците, граѓаните „најчесто 
пријавуваат поплаки, нерасчистени соседски односи, комшијата му 
пречел“ и слично. Одредени испитаници сметаат дека граѓаните 
постојано се жалат, дури и за банални работи: „на телефон има многу 
жалби, плачки, секој втор плаче.“ Таквите поплаки, од една страна го 
зголемуваат обемот на работа на полициските станици, бидејќи, без 
разлика на сериозноста на наводите, пријавените настани мора да 
бидат проверени, расчистени и соодветно документирани.  

Од кривичните дела, испитаниците се согласуваат дека 
најзастапени се пријавите за тешки кражби (од кои за провални 
кражби, џепни кражби, кражби на велосипеди, кражби на моторни 
возила), за оштетувања на моторни возила, за разбојништва, за измами 
(најчесто со дрва), за телесни повреди. Според одредена процена за 
соодносот меѓу пријавените кривични дела, 70 % од нив се дела од 
имотен, додека 30 % од насилнички криминалитет. 

Во однос на местото на извршување, општина Аеродром се 
посочува како мета на организирана група сторители, особено на 
тешките кражби по станови. За илустрација, го наведуваме следниот 
исказ: 

(1) Цела Македонија краде од Аеродорм...Група фатена од Прилеп, 
Кратово, Паланка, Кавадарци... Ќе изнајмат стан, ќе купат 
индекс, добар ден комшија, колку е... Се преправаат како 
студенти (заб. на авт. поголема група). 
Покрај имотните деликти, граѓаните пријавуваат и дела од 

областа на насилничкиот криминал, како што се „насилство“, „учество 
во тепачка“, „тешка телесна повреда“ и слично.  

 
Известување за пријавениот настан 

Кога граѓанинот ќе пријави одреден криминален настан, без 
разлика дали на телефонскиот број 192 (во дежурната служба на ЕИК) 
или непосредно во дежурната служба во полициската станица, 
дежурниот полициски службеник известува полициски службеници на 
терен (патрола или единица за брзи интервенции) да излезат на лице 
место, да го проверат пријавениот настан, односно да извршат 
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обезбедување и преглед (член 55 од Правилникот за начинот на 
извршување на полициските работи). Според добиените искази: 

(1) Полициски службеници обавезно се испраќаат на лице 
место да се види што е, како е... Веднаш излегуваат, ако 
има група за интервенции. 

(2) Во ниеден случај не смее да не се излезе на лице место, ако 
не излезат потешка повреда на работни обврски. 

(3) Првично униформата, сменоводител ја гледаат 
фактичката состојба, не повикуваат на терен (заб. на авт. 
инспекторите). 

 (Искази на интервјуирани лица) 
Дежурниот полициски службеник, односно полициските 

службеници што го обезбедуваат местото на настанот, истовремено го 
известуваат и сменоводителот на полициската станица за фактичката 
состојба. Тие известуваат дали за пријавениот настан има елементи на 
кривично дело и дали има потреба за увид. За преземеното дејствие 
составуваат службена белешка за обезбедување, преглед и увид на 
местото на настанот (образец 21), а може да земат и други службени 
белешки (на пример за собирање информации од граѓани).   

Кога има елементи на кривично дело што се гони по службена 
должност, истовремено се известува надлежното одделение за 
имотен или за насилнички криминалитет. Началникот на одделението, 
односно надлежниот инспектор по имотен или насилен криминалитет, 
одлучува дали ќе излезе на лице место и дали ќе земе записник или ќе 
даде согласност понатамошните мерки во врска со случајот да ги 
преземе униформираната полицијата. Во врска со тоа, случаи од 
полициската практика покажуваат дека инспекторите излегуваат кога се 
работи за потешки случаи на кривични дела и/или кога има потреба за 
увид. За илустрација ги наведуваме следниве искази: 

(1) На пример, кривичното дело кражба на моторно возило, 
излегува полицаец на место на настан... Автоматски се 
информира линискиот инспектор за имотни деликти... По 
излегување на линискиот инспектор се определува, значи дали 
има простор за увид да се изврши на местото на настан или 
странката да се упати во станица за примање на записник. 

(2) Си оди полицаец на местото на настан, гледа првично што се 
работи, зема податоци што, каде, како е извршено 
кривичното дело, известува станица преку дежурен, 
дежурниот го известува линискиот инспектор за кривични 



 
 

63 
 

дела и тој одлучува по своја волја дали ќе излезе или нема да 
излезе на местото на настанот и може да му препушти на 
полицаец дали ќе се изврши увид или нема да се изврши увид. 

(3) Она се јавува во ЦИК (заб. на авт. странката); ЦИК се јавува кај 
нас во дежурна, по лотус ни го пуштаат што пријавува, 
доколку станува збор за тешка кражба, дежурниот од кај нас 
ги праќа патролата на лице место зошто мора ние да 
утврдиме дека станува збор за тешка кражба... тие одат 
таму, констатираат дали станува збор за тешка кражба... 
Дежурниот испраќа плус инспектор. 

(4) По некое правило, кај нас први излегуваат на местото на 
настанот униформата... Они се должни да излезат да го 
обезбедат настанот и да не известат дека е се обезбедено 
да дојдеме... Ние доаѓаме... Генерално излегуваме на потежок 
вид на кривични дела.  

(5) Доаѓаат-недоаѓаат (заб. на авт. инспекторите), првично ценат 
од тоа што ќе им се каже.  

(искази од интервјуирани лица) 
Кога се пријавува кривично дело што се гони по приватна 

тужба,9  записник за примање пријава земаат и полицајците на терен, 
или се упатува странката да оди непосредно во полициска станица за 
да даде изјава на записник за примање пријава. Но, кога дежурниот 

                                                           
9 Според Кривичниот законик на Република Македонија, од 348, само 21 кривични 

дела се гонат по приватна тужба, од кои најмногу се кривични дела против слободите 
и правата на човекот и граѓанинот и кривични дела против имотот. Тие се:  телесна 
повреда (член 130), присилба (член 139), загрозување на сигурноста (член 144), 
нарушување на неповредливоста на домот (член 145), противзаконско вршење 
претрес (член 146), повреда на тајноста на писма или други пратки (член 147), 
спречување на пристап кон јавен информатички систем (член 149-а), неовластено 
откривање тајна (член 150), неовластено прислушкување и тонско снимање (член 
151), неовластено снимање (член 152), повреда на правото на поднесување правно 
средство (член 153), кражба (член 235/2 – кога сторената штета е од мала вредност), 
затајување (член 238), одземање туѓи предмети (член 241), оштетување туѓи 
предмети (член 243), оштетување на станбени и деловни згради и простории (член 
245), незаконско вселување (член 246), измама (член 247/2 – кога сторената штета е 
од помала вредност), компјутерска измама (член 251-б/4 – само со намера да оштети 
друг), злоупотреба на довербата (член 252) и самовластие (член 392). 
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полицаец во единицата за информирање и командување (ЕИК) ќе се 
соочи со проблемот да нема кого да го прати на терен, тој може да 
одлучи странката да ја упати во соодветната полициска станица. Тоа 
најчесто се случува кога пријавениот настан се случил претходниот ден, 
бидејќи, како што наведуваат од ЕИК, „ова е линија (192) за во 
моментот“. Тоа значи дека поради ограничените кадровски 
капацитети на полицијата да излезе на лице место за секое извршено и 
пријавено кривично дело, а и поради немање потреба за увид според 
разговорот со пријавителот, тој се упатува во соодветна станица да го 
пријави настанот.  

(6) Ако нема патрола на располагање/слободни..., дежурниот ѝ 
вика на странката да оди во станица да ѝ се земе записник. 
 

 
Класифицирање на пријавените настани 

 
 
По добиено сознание дека е извршено одредено кривично 

дело, полицијата треба да утврди дали пријавениот настан ги 
исполнува елементите на законското битие на конкретното кривично 
дело (дејствие на извршување, објект на напад, последици). 
Утврдувањето на елементите се врши преку преглед и увид на местото 
на настанот (член 62/1 од Законот за полиција), меѓутоа, кога според 
околностите и дејствието на извршување нема потреба од увид (на 
пример, граѓанинот пријавува џебна кражба), тогаш елементите се 
утврдуваат преку дадената изјава на оштетениот на записник за 
примање пријава. Во првиот случај, полицискиот службеник кој излегол 
на лице место и кој го направил првиот контакт со странката е првиот 
филтер кој утврдува дали пријавениот настан има елементи на 
кривично дело. Во вториот случај, со самото пријавување и искажување 
на наводите од страна на оштетениот делото се евидентира како 
кривично дело, што значи дека е прифатен моделот на прв впечаток 
или модел базиран на тврдење (од анг.prima facie (alegation) based 
model).  

Втор филтер е сменоводителот, односно инспекторот, кој исто 
така треба да излезе на местото бидејќи со подетаљно разгледување на 
настанот се одлучува дали тој ќе се евидентира како кривично дело, 
прекршок или евентуално како поплака. Во таа насока, полициските 
службеници што земаат записник за примање пријава најчесто 
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наведуваат дека не ги проверуваат наводите на оштетениот, односно се 
пристапува со верба во неговата вистинитост, сè додека не се докаже 
спротивното. Најчесто првиот контакт е доволен за да се 
евидентира настанот како кривично дело... „му веруваме... што ќе 
правиме... Ако се сомневаме во секој што ќе пријави, тогаш ќе 
спобудалиме. Оправдување за таквото постапување е и фактот што 
„секој граѓанин индивидуално е предупреден за членот“ („лажно 
пријавување кривично дело“, член 366 од Кривичниот закон). 
Полицискиот службеник со таквото предупредување, доколку 
пријавеното дело е лажно, се иззема од одговорност. 

Меѓутоа, а имајќи предвид дека криминалот е социјална 
конструкција, која често зависи од перцепцијата, знаењето и 
експертизата на полициските службеници да одлучат дали одреден 
настан содржи елементи на кривично дело, се поставуваат прашањата: 

а) Дали се можни одредени дилеми при класифицирање на 
настанот како прекршок или кривично дело и кога тие се 
јавуваат? 
б) Дали се јавуваат случаи на класифицирање и евидентирање 
на одреден настан како прекршок и покрај постоење елементи 
за кривично дело? 
в) Кој одлучува како ќе се класифицираат пријавените настани? 

 
Дилеми при класифицирање на настанот 

 И покрај тоа што законското битие на кривичните дела е јасно 
дефинирано во кривичниот закон, можни се одредени дилеми и 
нејаснотии, посебно кај одредени дела против телото и телесниот 
интегритет и против јавниот ред и мир („учество во тепачка“, 
„насилство“, „телесна повреда“, „присилба“ и кај одредени прекршоци 
против јавниот ред и мир („физички напад“ (член 12) и „учество, 
предизвикување или поттикнување друг на тепачка“ (член 11од ЗЈРМ).  

Во секој случај, кога се јавуваат дилеми се известува надлежен 
инспектор од одделението за имотен или насилнички криминалитет 
или надлежен јавен обвинител. Притоа, одлуката, во зависност од 
околностите и другите елементи поврзани со настанот, може да ја 
донесе сменоводителот, инспекторот или јавниот обвинител. Според 
одредени искази, инспекторите ретко или во 50 % од пријавените 
настани излегуваат на терен за да утврдат за каков настан станува збор. 
Понекогаш, одлуката за класифицирање ја препуштаат на 
униформираните полициски службеници, според кои: 



 
 

66 
 

(1) Ние известуваме, тие (заб. на авт. инспекторите) како ќе ни 
кажат. 

(2) И кога има елементи и на прекршок и на кривично дело... друг 
веќе одлучува у крајна истанца, стручниот надлежен за таа 
работа што треба да ги гони и многу полесно е, нема што да 
се плашат инспекторите во тој поглед во давање правна 
квалификација. 

(3) Многу е полесно сега зашто има кој да каже во крајна 
инстанца да пресече за криминалот... Во крајна инстанца се 
известува јавен обвинител. Ако тој пресече е кривично дело ќе 
се прави за кривично дело... не се остава на слободно 
толкување на полицаец, на сменоводител, на инспектор, дали 
е кривично дело... Порано да. 

(4) Меѓутоа поставеноста е сега таква што е многу полесно и за 
инспектори, а понатаму и за униформирани полициски 
службеници. Обвинителот рече тоа да се гони по ЈРМ, можам 
да не се согласувам колку сакам, ама тоа е тоа.  

(5) Ако утврди дека има елементи на кривично дело, се известува 
инспектор, на крај тој доаѓа и тој дава оценка: „Ова е 
кривично дело  ̓насилство΄  и ќе си го преземеме ние, или, 
овдека нема елементи на насилство... остануваат 
елементите за прекршок за физички напад или за тепачка, ќе 
си го преземете и довршите вие. 

(6) Инспекторот го известува јавниот обвинител; ако јавниот 
обвинител рече има елементи на кривично дело ќе го преземе 
инспекторот.  

(7) Да, тесни граници, затоа се консултираме и со насилен и 
крвни... Они се тие што кажуваат, се изјаснуваат околу тоа, 
ако има двоумење кај нив, они се консултираат со јавен 
обвинител, што не значи дека не можат и на нас да ни кажат 
консултирај се со јавен обвинител дали ќе има елементи за 
кривично дело или ќе си терате по прекршок. 

(8) Јавниот обвинител ќе ни даде насоки дали да го преземеме, 
пример, да се земе записник или да оди по ЈРМ. 

(искази на интервјуирани лица) 
Покрај тоа што одлуката најчесто ја носат самите инспектори во 

консултации со јавниот обвинител, во практиката се јавуваат и случаи 
кога самите полициски службеници од униформираниот дел 
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одлучуваат како ќе го класифицираат настанот без да се консултираат 
со надлежните инспектори. 

(1) Одвреме навреме имало проблем што некои наши 
полициски службеници си давале таа слобода да сами 
одлучувале вака ќе биде кривично или нема да биде 
кривично. Во крајна инстанца, што има да го известувам 
јавен обвинител... Имало такви случувања одвреме 
навреме да се прават поголеми правници и од нив.  

(2) Се случува и тоа, сменоводителот веднаш да пресече и да 
не ги извести насилен... има случаи кога сменоводителот 
сам го затвора случајот како прекршок, без да го извести 
насилен сметајќи дека нема елементи на кривично дело.  

(3) Се случува и тоа, се зависи од искуството на 
сменоводителот, од неговото познавање на 
проблематиката. 

(искази на интервјуирани лица) 
 

Случаи на судир на мислења и погрешни класифицирања 
Примери за погрешно класифицирање на пријавениот настан 

(како прекршок или како кривично дело) не се непознати во 
полициската практика. Но, според ставовите на испитаниците, ретко се 
прават погрешни класификации бидејќи, на крајот, одлуката ја носат 
инспекторите (од одделението за имотен или насилен криминал) или 
јавното обвинителство и, со тоа, вербата и одговорноста се префрла на 
повисоките инстанци.  

Меѓутоа, колку и да се ретки, практиката покажува дека во 
одредени ситуации нема согласност меѓу главните чинители во врска 
со прашањето дали еден пријавен настан ги исполнува елементите на 
кривично дело. Кога има различни ставови кај униформираниот дел од 
полицијата и инспекторите од одделението за имотен и/или насилен 
криминал,10 крајниот збор го има јавниот обвинител, кој е надлежен 
да одлучи дали има и за кое кривично дело станува збор. За 
илустрација го наведуваме следниот исказ: 

(1) Е, останува сега проблем... конверзацијата и мерките и 
усогласувањето помеѓу полицаец, сменоводител, водич и 
инспектор. Tука има можности за секакво толкување... 
Факт е дека се случува, факт е дека има, тоа е неспорно 
некојпат и се дешава таква работа да промакне, кривично 

                                                           
10 При СВР Скопје. 
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дело да се направи како прекршок и да не се извести како 
што треба... Тоа е неспорно, тоа е појава во МВР... ама не 
во таа форма, сега драстично масовно да ги сокриваме 
тие работи. 

 Имено, испитаниците често аргументираат дека со воведување 
на системот ЛОТУС и електронското евидентирање на пријавените 
настани, можноста за погрешни класификации е намалена, бидејќи со 
самата пријава настанот е веќе опишан во службените евиденции.  

(2) Не можеш веќе ко порано, евидентирано е... Порано имало 
помалку хартија, помалку компјутери... Можда и тогаш 
правеле меѓутоа сега... Нема, све е евидентирано, како јас 
ќе го оправдам тоа, од кривично дело да направам ништо.  

 Покрај тоа, самите испитаници често одговараат дека не сакаат 
да преземаат ризик и одговорност одреден настан самите да го 
толкуваат, односно несоодветно да го класифицираат. Изјавуваат: 

(3) На крај, одговорноста е твоја. 
(4) Утре он си гине... зошто он се потпишува.  
(5) Не ставаме здрава нога во трн... Јас сум се изгорел. 

 (искази на интервјуирани лица) 
Освен наведеното, во практиката се присутни случаи кога за 

пријавениот настан постојат елементи на одредено кривично дело, но 
тоа не се евидентира како такво. Таа појава на нееведентирање се 
случува кога оштетениот (жртвата) не сака да даде изјава на записник 
или не сака да го процесира случајот понатаму (да се покрене кривична 
постапка против сторителот). Тоа се најчесто случаи на семејно 
насилство.  
 
Класифицирање на настани во рамките на семејното насилство. 

Кога жртвата не сака кривично да го гони сторителот, туку само 
да го заплашат, („викнете го малку да го заплашите“), полицијата 
пријавениот настан на семејно насилство може да го класифицира како 
прекршок по ЈРМ („малтретирање на друг во стан“, член 7, или 
„карање, викање или непристојно и дрско однесување“, член 4).  

(6) Единствено што можеме ние е непристојно и дрско 
однесување на јавно место (заб. на авт. ако има семејно 
насилство, а жртвата не сака да пријави). 

(исказ на интервјуирано лице) 
Полициските службеници за „одењето“ кон полесен облик при 

класифицирање на насилничкото однесување се оправдуваат со тоа 



 
 

69 
 

што не можат да го класифицираат како кривично дело бидејќи, 
доколку жртвата не сака да се покрене кривична постапка против 
сторителот, од неа не може да се земе изјава на записник за 
пријавување кривично дело. Наведуваат: „како ќе го докажеме тоа 
ние на суд“, или „ако не сака, тогаш како може да се пријави“.  

Од друга страна, и по земањето изјава на записник за пријава на 
кривично дело, жртвата во понатамошниот тек може да се откаже од 
понатамошно процесирање на случајот. На пример, според исказите на 
испитаниците, во период од околу шест месеци, од 113 земени изјави 
на записник за пријавување „телесна повреда“, во 15 случаи жртвата се 
предомислила и се откажала, додека за делото „присилба“ од 33 
земени изјави на записник во три (3) случаи жртвата се откажала од 
понатамошно гонење. Но, имајќи предвид дека семејното насилство 
најчесто се повторува, и тоа подолг временски период, оние жртви што 
повеќе пати пријавиле насилство во полиција, без намера кривично да 
го гонат, на крајот, сепак, одлучуваат да поднесат кривична пријава 
против сторителот. Како што наведуваат дел од испитаниците: „се 
жалеше нонстоп, на крај собра храброст и поднесе пријава“. Од 
ваквите пријави може да се заклучи дека повлекувањата на жртвата да 
поднесе кривична пријава не го решава проблемот на насилство во 
семејството. Напротив, насилството се повторува и се продлабочува, 
како што велат: „Во пракса, кај сите што се повлекле станува 
полошо“.   

Покрај откажувањата од жртвите, при класифицирање на 
настаните на семејно насилство, пречка претставува и доказниот 
материјал при утврдување на елементите на кривичното дело (на 
пример, за телесна повреда, за загрозување на сигурноста или за 
присилба во вршење на семејно насилство). Според исказите на дел од 
испитаниците, за утврдување на физичко или психичко насилство кај 
кривичните дела телесна повреда, присилба, загрозување на 
сигурноста, потребно е да се достави лекарска документација за 
нанесените телесни повреди или извештај од психијатар, снимени 
телефонски пораки кои ја загрозуваат безбедноста на жртвата и слично. 
Во недостиг на такви докази, пријавениот настан на семејно насилство 
се класифицира како полесен престап (прекршок или поплака).  

Ваквото класифицирање поради откажување од жртвата или 
поради недостиг на доказен материјал не ја прикажува вистинската 
тежина и сериозност на насилството што се врши во рамките на 
семејството.  
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Освен наведените пречки, за еден настан да се класифицира 

како кривично дело, во полициската практика има ситуации кога, и 
покрај постоење судир на мислења меѓу униформираниот дел од 
полицијата и одделенијата за имотен или насилен криминал, 
инспекторите од наведените одделенија одлучуваат дека нема 
елементи на кривично дело и настанот се класифицира како прекршок 
против јавен ред и мир. Ваквото несоодветно класифицирање ја 
искривува сликата за криминалот, особено за кривичните дела 
поврзани со семејно насилство. 
  

Примери од практиката (кога при судир на мислења настанот 
се класифицира како прекршок против ЈРМ).  

При интервјуирањето е посочен пример кога одреден сторител 
физички нападнал постара жена со цел да ѝ изнуди пари. Во тој случај, 
иако полицаецот не се согласувал, инспекторот рекол дека нема 
елементи на кривично дело, туку елементи на прекршок „физички 
напад“ по ЈРМ. По консултации со јавен обвинител за настанот, кој само 
се повикал на законот, инспекторот одлучил дека нема елементи на 
кривично дело. Според исказот на испитаникот, станува збор за 
погрешно класифицирање, велејќи „мислам дека изманипулирал... 
тука згрешивме“, „не сакав да реагирам“, „фактички, ние го 
штитиме криминалецот“.  
 Во друг случај, и покрај постоење елементи за „насилство“ 
според кривичниот законик, случајот, од страна на униформираната 
полиција е затворен според законот за јавен ред и мир. Конкретно, 
пријавениот настан три месеци бил отворен бидејќи надлежниот 
инспектор од одделението за насилен криминал не се изјаснувал за 
правната квалификација на делото, така што полицискиот службеник 
од полициската станица поднел пријава за сторен прекршок против 
сторителот и, на тој начин го затворил пријавениот настан.  
 Слични примери од полициската практика се наведени и од 
страна на други испитанции: 

(7) Ние некогаш сме ценеле дека има елементи за насилство, 
меѓутоа они сепак велат со физички напад... Па, утре, што 
и да се жали странката, кај и да се жали, таму јас имам 
документирано дека јас сум запознал тој и тој од насилен 
и дека истиот кажал дека нема елементи на насилство, 
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што значи дека топката му е префрлена на него, он ќе 
одговора за тоа што си го кажал. 

(8) Многу често се случува да имаме несогласување. Пример, 
тепале неколку души некој... Ако обвинител каже нема, 
нема. Има, ама што да правам – релативно. Кога ќе ти 
каже тоа е, тоа е. Јас имам над мене... Многу шкакљива 
работа... Кога они ќе го преземат настанот – пак се 
сведува обвинителот што ќе каже. 

(9) Јавниот обвинител кога ќе им се јави дека мора да 
постапат... Закон над закон. 

(искази од интервјуирани лица) 
Наведените искази повторно укажуваат дека одговорноста и 

задачите на униформираниот дел од полицијата е да го пријави 
настанот во надлежните служби, да го документира во соодветните 
службени документации и, доколку станува збор за кривично дело, да 
ги извести другите служби одговорни за понатамошното постапување. 
 
Одредени дилеми и случаи од практиката 
 Врз основа на добиените одговори од испитаниците, во 
практиката, дилеми при класифицирање на пријавениот настан се 
јавуваат кај следниве кривични дела и прекршоци: 
 
„тешка телесна повреда“ (КЗ) или „физички напад“ (ЈРМ) 

Кога кај одреден пријавен настан се остварени елементи и за 
„тепачка“, поради нарушување на ЈРМ, и за „тешка телесна повреда“, 
според одредени искази: 

(1) По правило треба да си одговора и за нарушувањето за 
јавниот ред и мир и да си одговара посебно за кривичното 
дело, зашто може да се случи кривичното дело поради 
недоволен број докази да падне, и во таква ситуација за 
нарушувањето на јавниот ред и мир никој да не биде 
санкциониран. 
Но, во практиката доминира ставот дека потешкото дело го 

супсумира полесното,11 што значи дека кога ќе се пријави настан во кој 

                                                           
11 Кога станува збор за преклопување на кривичното дело и прекршокот, односно кога 
едно дејствие значи едновремено повреда на кривична и прекршочна норма, 
правилото е дека сторителот треба да одговара кривично, односно се забранува 
истовремено поведување постапка и за едното и за другото дело. Меѓутоа, кога прво 
е поведена прекршочна постапка, па потоа се констатира дека станува збор за 
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некој бил физички нападнат и се здобил со повреди, делото ќе се 
квалификува како кривично дело „тешка телесна повреда“ само 
доколку постои стручен лекарски наод и мислење за тежината на 
телесната повреда. Во спротивно, делото се евидентира како „физички 
напад“ врз ЈРМ. Тоа значи дека тежината и степенот на телесната 
повреда се докажува со лекарско уверение, а трошоците за неговото 
издавање, во зависност од начинот на извршување, често паѓаат на 
товар на жртвата. Притоа, во практиката таквите настани во 
полициските евиденции прво се евидентираат како „физички напад“ и, 
доколку оштетениот достави лекарски наод и мислење, 
евидентираниот прекршок дополнително може да се преквалификува 
во кривично дело „тешка телесна повреда“. За илустрација ги 
наведуваме следниве искази од интервјуираните лица: 

(1) Во моментот, доколку има можност колегите што се на 
терен му земаат физички напад, бидејќи првично он нели е 
нападнат физички... Меѓутоа, откога докторот ќе 
констатира, значи обично нашите колеги таму мора да се 
консултираме со доктор за каква повреда станува збор... 
Доколку се сомнева или докторот нагласи дека ќе стане збор 
тешка телесна повреда, натака известуваме други служби 
кои ќе си го земат случајот дали ќе бидат крвни, дали од 
насилен... 

(2) За секој физички напад, наше е да го упатиме на лекар да 
изврши контрола на самиот себе...  Во извештајот кажува за 
каква повреда станува збор. 

(3) Тешка телесна повреда си е јасно кажано, тоа треба да го 
констатира доктор, да ми донесе он документ дека е тешка 
телесна повреда.  

(4) Јас имав случај, дечкото ѝ го крши носот на девојката, таа 
лежи на хирургија... јас земав записник за физички напад... ја 
чекаме да дојде за да го преквалификуваме делото, зашто има 
елементи за кривично дело... меѓутоа, нема пари, не извади, 
не дојде, остана со физички напад. 

(искази од интервјуирани лица) 
Според наведените искази, не се проблематизира можноста за 

преквалификација на делото со службена белешка во која се наведува 
причината за преквалификувањето и лекарскиот наод.  

                                                                                                                                                     
кривично дело, тогаш сторителот се гони кривично (Марјановиќ и Каневчев 2010: 
112). 
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„насилство“ (КЗ) или „тепачка“(ЈРМ) 

Во други случаи, дилемите за класифицирање на настанот меѓу 
„насилство“ според КЗ и „тепачка“ според ЈРМ, се разрешуваат на таков 
начин што, за исполнување на елементите на кривичното дело 
„насилство“, треба да се исполнат три услови: настанот да биде 
извршен на јавно место, да постои физички напад и да има присуство 
на трето лице. Така, и во случај кога има елементи за кривичното дело, 
„насилство“, доколку третото лице одбива да даде изјава, настанот не 
може да се квалифицира како таков. 

 
„загрозување со опасно орудие при тепачка или караница“ (КЗ) и 
„тепачка“ (ЈРМ) 

Трето, можни се дилеми и кај „загрозувањето со опасно орудие 
при тепачка или караница“ (според КЗ) и при „тепачка“ (според ЈРМ). 
Кај такви пријавени настани, според исказите на одредени испитаници:  

(5) Во тој случај, насилен го презема случајот ако е пронајден 
предметот, ако не одиме со ЈРМ. 

 
***** 

 
 Врз основа на наведените примери може да се заклучи дека во 
практиката се јавуваат одредени спорни ситуации. Бидејќи не може 
правно да се регулира секоја ситуација, нејзиното разрешување се 
остава на дискрециското одлучување на полициските служби. Но, за да 
нема злоупотреби и пречекорувања на дискрециското право, од една 
страна, како и за да се намалат разликите меѓу полициските практики 
во различни полициски станици, тоа право треба да се стави во 
одредени правни рамки. Дел од исказите потврдуваат дека во 
хиерархиски поставената полициска организација, како и во 
постапувањето и улогата на јавниот обвинител како dominus litis во 
кривичната постапка, одлуките секогаш можат да подлежат на 
менување и на корекција од повисоките структури.  

(6) Кога имаме дилема, обично насилен се изјаснува така, ние 
одиме со прекршок, меѓутоа они пуштаат известување до 
јавно обвинителство ... Е сега доколку јавно обвинителство го 
прифати, они се последна институција кои ги прифаќаат 
кривичните дела... Ако го прифатат предметот... го 
преквалификуваме како кривично дело. 
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(7) Пример, кога има масовни тепачки во автобуси по основ на 
етничка припадност, одма се запознаваат господата... Има 
колеги што во моментот излегуваат, преземаат, има што 
не преземаат, меѓутоа, по сила на притисок... настанот 
може да се преквалификува... Во глобала да гледаш, секогаш 
излегува како на некој му одговара.  

(искази на интервјуирани лица) 
Таквите можности, поради ризик од злоупотреби, треба да се 

стават во соодветна правна рамка.  
 
 

Правно квалифицирање на кривичните дела 

 
 
Кога ќе се утврди дека пријавениот настан исполнува елементи 

на кривично дело, следен чекор е негово законско квалифицирање, 
односно подведување на делото под одреден член од кривичниот 
закон. И во овој случај, дежурните служби во полициската станица, 
односно во единицата за информирање и командување (ЕИК), во 
зависност од природата на кривичното дело, ги известуваат 
инспекторите од одделението за имотен или насилен криминалитет. 
Тие, по првичното известување од полицајците на терен за фактичката 
состојба на делото, даваат насоки како да се квалифицира кривичното 
дело или оставаат правната квалификација да ја утврди униформата. 
Притоа, и при овој процес на одлучување, во практиката се јавуваат 
различни ситуации.  

Според одговорите на испитаниците има различни ставови и 
практики, не само меѓу полициските службеници, туку и меѓу 
полициските станици. Различната практика генерално зависи од 
природата на кривичното дело. На пример, кога станува збор за имотни 
деликти, правната квалификација ја дава униформираниот дел од 
полицијата. Всушност, и самите инспектори по имотен криминалитет 
велат дека униформираниот дел првично прави квалификација, 
односно дека тие ретко излегуваат на терен за да ја утврдат фактичката 
состојба. Покрај тоа, со самото земање записник за пријава на 
кривично дело, полицискиот службеник во образецот ја наведува и 
законската квалификација на кривичното дело (член 58/3 ал. 4 од 
Правилникот за начинот на вршење на полициските работи), што значи 
дека секој што зема записник може да ја утврди. За илустрација за 
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различните полициски практики при квалифицирање на делото ги 
наведуваме следниве искази: 

(1) Јас немам... (заб. на авт. дилеми да прави правна 
квалификација). Имам искуство, 10 години сум водич на 
безбедносен реон. Досега ми се нема случено да се 
доконсултирам со некого за да направам правна 
квалификација.  

(2) Во моментот се известува Јавното обвинителство за 
потврда на правната квалификација на делото при земање 
записник за прием на кривична пријава. 

(3) Сменоводителот врши правна квалификација... нема пишани 
документи за правна квалификација... за потешки дела се 
консултираат со инспектори и со јавниот обвинител. 

(4) На своја одговорност не, го консултира инспекторот. 
(5) Ние известуваме, тие како ќе ни кажат. 
(6) По новиот ЗКП ние се консултираме и со обвинителите. 
(7) Ние го правиме (заб. на авт. квалифицирањето на делото). 

Доколку имаме некои недоразбирања се консултираме со 
командир, инспекторите. 

(искази од интервјуирани лица) 
Наведените искази доминантно се однесуваат на делата од 

областа на имотниот криминалитет. Законската квалификација на 
делата од областа на насилничкиот криминал почесто ја утврдуваат 
инспекторите по насилен во консултации или со потврда на јавното 
обвинителство бидејќи, како што и самите униформирани полициски 
службеници велат: „за насилство само известуваме“. Притоа, иако 
инспекторите од насилен, исто така, се повикуваат на јавниот 
обвинител како надлежен орган што треба да ја утврди 
квалификацијата, има примери од практиката кога обвинителот им 
укажува на инспекторите сами да преземат дејствија, а потоа да ги 
известат за преземените мерки. За потврда за различните практики во 
процесот на квалифицирање на настанот ги наведуваме следниве 
искази од интервјуираните лица: 

(1) Во истиот момент јавувате (заб. на авт. инспекторот) на 
дежурен јавен обвинител. Тој го квалификува настанот... 
Ретко излегува на лице место. 

(2) Нас ни е уште полесно да дадеме (заб. на авт. друг да го 
квалификува). 



 
 

76 
 

(3) Можеме да сугерираме, ама кога некој јавен обвинител ќе 
заземе став... (заб. на авт. јавниот обвинител) Ретко остава на 
наше влијание. 

(4) Уште потешко е кога ќе ни речат нас да го квалифицираме 
делото, тогаш одговорноста е на нас. 

(5) Единствена причина што ние ги известуваме обвинител е 
што така е регулирано во ЗКП. 

(6) Има случаи кога јавниот обвинител го квалификува делото, се 
пушта кривична пријава, ама друг јавен обвинител кај кого ќе 
се падне предметот да го преквалификува делото. 

(7) Некои (заб. на авт. јавни обвинители) викаат „вие сте стручни 
да го квалифицирате настанот“. 

(8) Генерално, ние од лице место ги даваме правните 
квалификации... Кога ќе дојдеме на поголем случај во 99,9 % се 
консултираме со нив... „добро, вие од ваша пракса како 
постапувате“ - ќе нè праша пред да донесе заклучок. Он си 
знае теоретски како си е, ние практично му објаснуваме, 
носиме заклучок заеднички, он сепак преовладува. 

(искази од интервјуирани лица) 
 
Одредени дилеми при определување на правната квалификација 

И покрај тоа што законските битија на делата се јасно 
дефинирани во Кривичниот закон, сепак, во одредени ситуации, се 
јавуваат дилеми за подведување на делото под одреден член. 

(1) Имаме колеги што се неискусни, прават грешки во однос на 
класификација на разбојништво и разбојничка кражба и... 
дрска кражба... грабнување... некогаш наидуваат на проблем. 

(2) Тие се на граница дали ќе биде тешка кражба во обид или ќе 
биде само оштетен простор околу брава... Тука полицаецот 
малце ако се двоуми, инспекторот пресекува... Ова ќе биде 
тоа, тоа. 

(3) Кај делото „одземање моторно возило“ спорно... ќе се најде и 
доаѓа до делото „противправно присвојување туѓ подвижен 
предмет“. 
Покрај наведените примери, се поставува прашањето дали кај 

кривичните дела „кражба“, „оштетување туѓи предмети“ и „измама“, 
кај кои е релевантна вредноста на штетата за тоа дали делото ќе се 
гони по приватна тужба или по службена должност, има значење по кој 
став од членот ќе се квалифицираат. На тоа испитаниците одговараат 
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дека нема значење дали делото ќе се евидентира како кривично дело 
што се гони по приватна тужба или по службена должност бидејќи 
секое кривично дело е кривично дело и „реализирањето и на едното 
и на другото е исто... секоја пријава мора да се расчисти, дали ќе ти 
пријави 15 кривични дела тешки кражби или обични кражби на 
велосипеди по приватна тужба е исто“ (искази од интервјуирани 
лица). Исто така, полицијата не може да калкулира со вредноста на 
штетата бидејќи вредноста ја определува оштетениот, а кога има 
потреба и можност треба да достави доказ за утврдената штета.  

Значи, при определувањето на правната квалификација, ретко се 
јавуваат дилеми, односно нејаснотии. Меѓутоа, во практиката, и покрај 
разграничувањата (на пример, кога е обид за тешка кражба, кога е 
оштетување), присутни се појави кога униформата и/или инспекторите 
при квалифицирањето на настанот сугерираат да се оди на полесната 
варијанта. За илустрација ги наведуваме следниве искази:  

(1) Они да можат тешка кражба би ја направиле како 
оштетување... Да не им се собираат дела. „Ај бе земи 
оштетување...“. „Ако сакаш земи го ти записникот“. 

(2) Преиначете го во обична кражба (пример, има инструкции од 
инспекторите)... „Стави ти потпис, јас нема“. „Не сакам да се 
убедувам, ќе им го отстапам нив. 

(3) Се известува инспектор и се кажува: „Овие оштетувања 
алудираат на обид за провала, дали ќе го земете или нема да 
го земете записникот за обид за тешка кражба.“ На крај они 
ќе кажат. 

(4) Се знае, се оди со приватна тужба... Зошто? Многу ќе се 
евидентира. 

(5) Инспекторите сакаат да оди по приватна тужба... Се оди... 
зошто не сака да го должи. 

(6) Па се оди (на полесната варијанта)... за да заштедиш на 
време, ако те газат обврски ако имаш патроли... ќе ти ги 
каже елементите, ќе го запознаеш инспекторот, дали он е 
слободен, пошто јас не можам да излезам таму... Он ти ја 
пренесува... полицаецот од лице место информацијата... 
секое оштетување на врата, на прозор, на кола, во најмала 
рака е и обид за тешка кражба... тој го оштетил за да 
направи нешто, без повод не го оштетува ... Меѓутоа, за да се 
заштеди време и ангажираност... и ајде да ја ослободиш, 
зошто ти се трупаат обврски, те чека другата 
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интервенција, со луѓе кубуриш, слаб си и ајде, земи ѝ на 
странката записник за оштетување  

(7) Има таква пракса за обид за тешка кражба да бараат од мене 
да ја пишам оштетување... па зошто му се намалуваат 
делата по станица... Меѓутоа кај нас... нема таква пракса... 
ако е обид, е обидено да се влезе, се гледаат сите елементи... 
има пробано насилно да ја отвори, обид си е обид... 
Оштетувањата 90 % на врати ни се... „му ја намачкал некој 
вратата„, „му ја изгребал„ итн. Збориме околу влезни врати... 
штом има чепкано околу брава, тоа е веќе обид... (без разлика 
дали има претурање во домот) меѓутоа тоа е све обид додека 
не одземе нешто, кога ќе одземе тешка кражба. 

(искази од интервјуирани лица) 
Според наведените искази може да се заклучи дека правната 

квалификација на делото, понекогаш може да биде предмет на 
калкулација: дали дополнителниот број обврски може да се избегнат, 
дали зголемениот број кражби што се гонат по службена должност 
може да се намалат. Ваквото пресметување индиректно укажува дека и 
официјалните статистички податоци за криминалот се предмет на 
пресметка, односно на перцепција и со тоа на конструкција од страна 
на полицијата. Во прилог на тоа, кривичните дела што се гонат по 
приватна тужба не се дел од официјалните статистички евиденции, а со 
тоа нереално ја зголемуваат или во крајна инстанца, не влијаат врз 
пресметувањето на стапката на ефикасност од страна на полицијата. 
Зошто? Бидејќи таа се пресметува само врз основа на расветлените 
случаи што се гонат по службена должност.12  

 
 
Евидентирање на кривичните дела  

 
 
 По утврдување дека пријавениот настан има елементи на 
кривично дело, полициските службеници треба да го евидентираат во 
соодветна службена документација, што претставува основа за 
понатамошно процесирање. Евидентирањето на извршеното кривично 
дело подразбира наведување на сите елементи поврзани со него 
(податоци за жртвата, податоци за сторителот; доколку е познат, опис 
на настанот, време, место, начин на извршување, материјална штета, 

                                                           
12 И само врз основа на пријавени дела со НН (непознат сторител).  
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противправна имотна корист). Тие податоци се внесуваат во записникот 
за пријава на кривично дело (образецот 22), во записникот за извршен 
увид на обезбедено место на настан, доколку е извршен увид 
(образецот 30, прилог 4), во кривична пријава против познат сторител 
(образецот 31, прилог 5), во кривична пријава против непознат 
сторител (образецот 32, прилог 6), како и во други службени белешки 
што се поврзани со конкретното кривично дело. Доколку, тоа се гони по 
службена должност, надлежниот инспектор од одделението за имотен 
или насилнички криминалитет подготвува писмено известување до 
јавниот обвинител (образецот 33, прилог 7) и во дополнение ги 
доставува сите документи поврзани со кривичното дело. Всушност, 
наведените обрасци претставуваат основен извор на податоци, кои се 
пополнуваат во статистичките бази на податоци од страна на 
аналитичките служби. 
 Покрај во наведените обрасци (во согласност со Правилникот за 
начинот на вршење на полициските работи), пријавените кривични 
дела се евидентираат и во други евиденции што се во надлежност на 
полициските станици или на одделенијата за имотен или насилнички 
криминалитет (во согласност со Правилникот за содржината и начинот 
на водење на евиденциите на полицијата и формата и содржината на 
образецот на евиденциите на полицијата). Конкретно, во секоја 
полициска станица се води посебна евиденција за кривични дела што 
се гонат по службена должност (образец 23, прилог 8) и посебна за 
кривични дела што се водат по приватна тужба (образец 24, прилог 9).
 На крај, во аналитичките служби се води кривичен уписник, 
односно Евиденција на поднесени кривични пријави против познат и 
непознат сторител, пријавени сторители и оштетени од кривичните 
дела што се гонат по службена должност (образец 8, прилог 10). Со 
заведувањето на кривичноправниот настан во него, тој добива 
единствен евиденциски број (КУ број). Кривичниот уписник е основата 
за понатамошно водење на статистички евиденции и бази на податоци 
за кривичните дела. 
 
Модел/пристап при евидентирање на пријавениот настан 

На прашањето: кога се евидентира пријавениот настан како 
кривично дело, во практиката се јавуваат неколку стандарди или 
модели. Едниот е моделот на прв впечаток или модел базиран на 
тврдење (од анг. prima facie (alegation) based model), што значи со 
самото пријавување и искажување на наводите од страна на 
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оштетениот делото се евидентира како кривично дело. Евидентираното 
дело може да се декласифицира, односно да се отстрани од базата на 
податоци за кривични дела, само доколку има јасен доказ дека 
пријавениот настан нема елементи што се бараат според кривичниот 
закон. Според вториот модел базиран на докази (од анг. detection and 
evidential based model), се бараат докази со кои се утврдуваат 
елементите на кривично дело, односно се бара делото да биде 
откриено.  

Во нашата полициска практика, иако не е експлицитно 
регулирано, се прифаќа моделот базиран на прв впечаток. Така, според 
правилникот за вршење на полициските работи, „полицискиот 
службеник, веднаш по приемот на пријавите за кривични дела... 
составува записник за примање на пријава (образец бр. 22) (член 58/2 
од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи, 2014), 
што значи дека не се впушта во дополнителни истраги и докази за 
утврдување на точноста на наводите. И самите испитаници одговараат 
дека нивна должност, особено на сменоводителите е да земат 
записник, дури и кога има сомнение дека нема елементи на кривично 
дело. Наведените тврдења ги поткрепуваме со следниве искази:  

(1) Најчесто првиот контакт е доволен за да се евидентира 
настанот како кривично дело... му веруваме... што ќе 
правиме... ако се сомневаме во секој што ќе пријави тогаш ќе 
спобудалиме. 

(2) Делата како дела се евидентираат сите без разлика дали се 
јавил кај нас, во цикот... Секој што ќе пријави кривично дело 
лично или телефонски тоа се евидентира. 

(3) Ние сме должни како станица да ги евидентираме, да земеме 
записници, да ги процесираме. 

(4) Иако има сомнение, ќе се земе записник. 
(5) Зимаме нон стоп записници... Нема врска дали си затечен овде 

или на терен. 
(6) Најреално, одма се евидентира настанот... Секогаш се зема... 

Моја должност е да земам записник.  
(7) Тековно се евидентираат... нема нешто што не се 

евидентира... тековно се евидентира во книгата за дневни 
настани, во лотусот. 

(8) Од страв ќе му земеш записник (заб. на авт. ако некој 
инсистира/пријавител да се земе записник иако нема елементи 
на кривично дело). 
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(искази од интервјуирани лица) 
Ваквите искази укажуваат дека земањето изјава на записник за 

пријава на кривично дело не се доведува под знак прашање, особено 
затоа што и оштетената страна има право да се жали во секторот за 
внатрешна контрола и професионални стандарди (СВКПС) за 
непостапување на полицијата. Дополнителна обврска за земање 
записник е што пријавениот настан, со самото јавување во полиција, е 
првично евидентиран во системот ЛОТУС, од каде не може да се 
отстрани. Во таа смисла, за испитаниците е должност да се евидентира 
настанот. Проблемот е можеби во неговото правилно квалифицирање, 
а уште повеќе во неговото расветлување, како што наведуваат дел од 
испитаниците: „Сѐ е евидентирано и документирано, а дали 
функционира?!“ 
 
Кој зема записник за пријава на кривично дело? 

На прашањето кој зема записник за пријава на кривично дело, 
испитаниците одговараат дека, иако тоа прашање не е регулирано, 
секој може да земе записник. Всушност, и според Правилникот за 
начинот на вршење на полициските работи, секој полициски службеник 
може да состави записник за примање на пријава (член 58/3). Но, иако, 
како што наведуваат „нема проблем кој зема записник“, најчесто 
сменоводителот ги сослушува странките и од нив зема изјава велејќи 
дека „сменоводителот, во принцип, зема записник, иако по правило 
треба инспектор“. Значи, и покрај тоа што се повикуваат на одредено 
правило, според кое инспекторите од одделенијата за имотен и за 
насилен криминалитет треба да ги земаат таквите записници, според 
испитаниците, постои усен договор меѓу командирите на станицата и 
начилниците на наведените одделенија дека, освен за потешки и 
посериозни кривични дела, за другите дела од областа на имотниот и 
насилничкиот криминал, записници можат да земат и 
сменоводителите, односно водичите на безбедносните реони во 
полициските станици.13 Покрај нив, за дела што се гонат по приватна 

                                                           
13За посериозните облици на насилен криминал (крвни и сексуални деликти), за 
криминалот поврзан со дрога, за економскиот криминал, компјутерскиот криминал, 
како и за другите облици на организиран криминал, записници земаат соодветните 
инспекторати надлежни за постапување и процесирање на соодветните облици на 
криминал.  
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тужба, и полицајците на терен земаат записници од оштетената страна. 
За илустрација на наодите се повикуваме на следниве искази:  

(1) Ние секогаш ги известуваме. Во зависност од нивните 
можности, ако се во можност, слободни, доаѓаат, ако се на 
извршување други работни задачи, во такви ситуации, 
сменоводителот или водичот си зема записник и проследува. 

(2) Од 100 записници 10 го земаат, може не и толку, па, не знам, 
ваљда така сме ги научиле (потешките ги земаат они, што 
се граничат со економски криминал). 

(3) Има таков договор меѓу нашиот командир и нивниот 
начални,к најверојатно. 

(4) Ако не е тука сменоводителот, тогаш водич на сектор 
евидентира... Имаат некаков договор... Не можам да ви 
одговорам зошто.  

(5) По правило, треба да зема сменоводителот, меѓутоа, бидејќи 
се многу настани, сменоводителот има многу обврски за 
задржани, лишени лица итн. Да ги менаџира работите што 
се на терен, колеги, да ги праќа кај што треба, ние му 
помагаме... Иначе, он е стриктно за прием на странки. 

(6) Од колегијалност, и да нема гужва, граѓаните да не чекаат и 
побрзо да се заврши работата. 

(искази од интервјуирани лица) 
Иако земањето записници се смета за секојдневна и рутинска 

работа, сепак, одредени испитаници не се согласуваат со 
усниот/премолчен договор меѓу командирите и началниците на 
одделенијата за имотен или насилен криминалитет, со образложение 
дека „они се најмеродавни за земање записници, бидејќи го работат 
само тоа”. При интервјуата се добиваа и контрадикторни искази од 
различните полициски служби. Според одредени испитаници, за дела 
од насилен криминал „никогаш не зема записник униформа“. 
 
Каде и кога се зема записник за пријава на кривично дело? 

Иако роковите и местото на земање записник не е правно 
регулирано, според добиените одговори се јавуваат различни 
полициски практики. Во зависност од пријавеното дело, записник може 
да се земе веднаш на лице место или да се упати странката во 
полициска станица. Во однос на роковите, записникот би требало да се 
земе во рок од 48 часа од пријавувањето, но има случаи кога тој рок се 
продолжува и до неколку дена. Кога оштетена страна е правно лице 
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(продавници или одредени фирми), тогаш самите фирми поднесуваат 
записник за извршено кривично дело до полициските станици. 
Меѓутоа, записникот може да биде поднесен и по еден месец (а 
понекогаш и по 5 или 6 месеци) од денот на извршувањето, односно 
дознавањето за делото.  

Во такви случаи, доцнењето на записникот оневозможува 
кривичното дело навремено да се заведе во службените евиденции, 
што е основа за понатамошно процесирање на случајот. Тоа значи дека, 
сè додека не се земе изјава на записникот од оштетената страна 
(физичко или правно лице) или не се достави записникот од 
направениот увид, пријавениот настан останува „отворен“.  

За илустрација ги наведуваме следните искази: 
(1) Извештајот (од увид) иде многу бавно – тој пат е многу долг, 

2-3 месеци. Во ЕКРА побрзо стига извештајот, кај нас побавно. 
(2) Ние практикуваме во рок од месец дена, евентуално два 

месеци (заб. на авт. случајот да биде отворен). 
(3) Тие (заб. на авт. фирмите) каснат со 20-тина дена, максимум 

еден месец. 
(4) Реален проблем има кога правните лица (ги) праќаат покасно 

записниците... На пример, КАМ маркет, се случиле 5 кражби, 
записник се доставува/праќа на 5 мај, а кражбите се случиле 
на 15 април... Претходно (заб. на авт. претходните кражби) не 
ги пријавиле во ЦИКОТ, а поднесуваат еден записник за сите 
кражби. 

(искази од интервјуирани лица) 
Ваквите одолговлекувања се идентификувани како 

проблематични од страна на соодветните служби каде што се врши 
статистичка обработка на податоците, бидејќи се создава расчекор 
меѓу времето на евидентирање на делото и времето на негово 
извршување. Таквиот расчекор создава нереална слика, имајќи 
предвид дека времето на извршување на делото се смета кога настанот 
е заведен во официјалните статистички евиденции. Во однос на 
формата на записникот, постојат различни практики. Тој може да се 
земе во електронска форма, но и рачно напишан во образецот.  
 
Отфрлање на првичната пријава и неевидентирање на кривичното 
дело во записник за примање пријава 

Записникот за примање пријава (и записникот од увид,) во 
суштина претставуваат основа за понатамошно постапување и 
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процесирање на случајот, бидејќи самите записници се основа делото 
што се гони по службена должност да се евидентира во Кривичниот 
уписник (Уписник за кривична евиденција)14 и во другите бази на 
податоци. 

Со самото евидентирање на делото во тие евиденции, 
кривичното дело добива статистичка вредност, односно станува бројка 
и дел од официјалните статистички податоци за пријавениот криминал. 
Значи, сè додека има записник за пријава (и од увид), делото се 
евидентира во Одделението за статистичко истражување и 
документирање (ОСИД) и станува дел од официјалната статистика. 
Ваквата практика покажува дека статистичките податоци се резултат на 
полициската активност да ја сослуша оштетената страна и да ѝ земе 
изјава на записник за пријава на кривично дело (или да направи увид, 
доколку може да се обезбедат траги за пријавениот настан).  

Меѓутоа, во полициската практика има примери кога, и покрај 
постоење елементи за кривично дело, пријавениот настан не се 
евидентира, и со тоа не добива статистичка вредност. Тоа најчесто се 
случува кога:  

а. оштетениот, по пријава на делото на записник, се откажува од   
понатамошно процесирање или кога 

б. оштетениот, по првичната усна пријава, ѝ станува недостапен на 
полицијата за да му се земе изјава на записник. 

 
Имено, има случаи кога по пријавување на настанот во полиција 

и по првично утврдување на фактичката состојба дека станува збор за 
кривично дело, оштетениот се предомислува, и едноставно се откажува 
од понатамошно гонење на сторителот. Во такви ситуации, настанот 
што веќе е евидентиран во системот ЛОТУС се „затвора“ со службена 
белешка за преземени мерки, во која се наведува дека оштетениот се 
откажува од гонење. Најчесто, содржината на службената белешка за 
отфлање гласи: 

(1) „Од извршениот разговор истиот појаснил дека од објективни 
причини, во целост се откажува од пријавата и секакво 
понатамошно постапување“. 
Во други случаи, пријавениот настан може да се затвори кога 

оштетената страна, по пријавување на настанот, ѝ станува недостапна 

                                                           
14 Покрај месечните кривични уписници во хартиена форма, се води и електронски 
кривичен уписник, којшто претставува централизирана, стандардизирана и 
систематизирана електронска база на податоци во ексел-форма.  
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на органите на прогон, не се одѕива на нивните покани, односно не 
доаѓа во полициска станица за да даде изјава на записник. И во вакви 
ситуации, службените белешки за отфрлање на првичната пријава 
гласат: 

(2) „Од наша страна направени се обиди да се стапи во контакт 
со лицето НН со цел документирање и процесирање на 
настанот, но досега истиот не се јавил во полициска 
станица“. 

(3) Во неколку наврати се направени напори да се контактира 
лицето со цел процесирање на кривичноправен настан. 
Истото лице е недостапно за органите за прогон. 

(4) Првично пишуваме, „во врска со тој и тој настан од тој и тој 
ден... каде лицето тоа и тоа пријавило дека... од наша страна 
преземени се мерки со цел пронаѓање на лицето и пријавување 
на настанот, односно кривичното дело за понатамошна 
постапка, но истата одбива било каква комуникација, односно 
соработка со службите за што од наша страна се отфрла 
настанот, бидејќи истата не сака да соработува. 

(искази од интервјуирани лица) 
Според одредени испитаници, од 5 % до 7 % од пријавените 

дела се отфрлаат со службена белешка, и тоа најчесто кога има мала 
материјална штета. Исто така, често велат дека не можат со сила некого 
да убедат да потпише записник, па доколку нема записник, официјално 
нема ниту записник, ниту кривично дело. Како што наведуваат: 
„невидливо и не можеш да го броиш“ или „исто тие е, ама не е исто“. 
Значи, статистички прикажаниот криминал се заснова на криминалот за 
кој е земен записник за пријава или записник за извршен увид, односно 
за кој е поднесена кривична пријава против познат или непознат 
сторител. И покрај ваквите правни правила, поголемиот број од 
испитаниците се согласуваат дека 90 % од бројките се точни, односно 
дека се прикажува криминалот реално.  
 Врз основа на наведеното може да се заклучи дека записникот 
за примање пријава е еден од основните извори на информации 
(покрај записникот од извршен увид или кривичната пријава) за 
пополнување голем број евиденции, за внесување податоци во 
електронскиот систем за автоматска обработка на податоци и во други 
статистички програми. Од нив се добиваат статистички прегледи за 
бројот на кривични дела, за бројот на пријавени сторители и за други 
карактеристики на делото. Поради тоа, од големо значење е точното и 
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детаљното пополнување на наведените писмени обрасци (записниците 
и/или кривичната пријава) во однос на времето, местото, начинот на 
извршување, имотната корист, вредноста на материјалната штета, 
описот на настанот, другите карактеристики на сторителот и на 
оштетениот, како и во однос на класификацијата и на правната 
квалификација на пријавениот настан. 
 
Грешки во записникот за примање пријава 

Имајќи предвид дека записникот за пријава (и од извршен увид) 
е главен и основен извор на податоци за статистичка обработка и 
документирање и е истовремено основ за понатамошно процесирање 
на случајот до јавното обвинителство, тој треба да содржи точни и 
објективни податоци и да ги содржи сите потребни елементи што се 
однесуваат на извршеното кривично дело. Иако тој има посебна 
форма/образец, сепак, при опишувањето на настанот, дел од 
полициските службеници велат дека треба да се наведат одговори на 
9-те златни прашања во криминалистиката: кој, каде, кога, како, врз 
кого, со кого, што, зошто и со што е извршено кривичното дело. 

Меѓутоа, полициската практика покажува дека се прават грешки 
при пополнување на записникот за примање пријава. Тие се однесуваат 
на повеќе работи: (а) непотполни записници (во кои не се опишува 
начинот на извршување, висината на штетата, датумот кога е извршено 
делото, местото на извршување и слично), (б) непотпишани записници 
како од полицискиот службеник што ја зел изјавата на записник, така и 
од самото оштетено лице и (в) грешки во записниците (на пример, 
противправната имотна корист се изедначува со материјалната штета 
предизвикана со кривичното дело или се прават грешки при неговото 
квалифицирање).  

Дел од причините за грешките ги наоѓаат во неискуството на 
помладите полицајци, дел во нивната незаинтересираност и неукост, 
но дел и во оптовареноста со работа, што предизвикува замор, брзање 
и деконцентрација. За потврда ги наведуваме следниве искази: 

(1) Паѓа концентрацијата на полициските службеници, замор, 
исцрпеност и... доаѓа до грешките што се прават во 
евиденциите кај нас, не е дека он намерно испуштил..., сега, со 
оваа динамика на настани секој човек би згрешил. 

(2) Затоа што не им се работи (заб. на авт.прават грешки). 
(3) Што помалку евиденции, ќе имаме попрецизни информации. 
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(4) Имаме премногу административна работа. Тоа влијае врз 
полесно грешење. 
Во случаи кога записникот е непотполн или има грешки, 

полициските службеници повторно ја контактираат странката за да се 
дополни или за да се земе нов записник. Од друга страна, кога се 
преквалификува делото, има различна практика. Одредени испитаници 
велат дека се зема нов записник, додека други велат дека 
преквалификацијата се врши со службена белешка, која оди во прилог 
со претходно земениот записник. Како што наведуваат:  

(5) Се објаснува зошто се преиначува, дали во консултација со 
ОЈО, дали со... Или нови некои докази се пронајдени па, горе – 
доле, во кратки црти преквалификацијата, содржината, 
битниот дел го има.  

(искази од интервјуирани лица) 
Но, според друга полициска практика: цел записник се менува 

кога се преквалификува делото... Подобро земи нов, отколку 
службена белешка бидејќи записникот ишкртан... 
 
 

ОДРЕДЕНИ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 

 Обемот и состојбата со пријавениот криминал првенствено 
се потпира на волјата на граѓаните да ги пријават 
кривичните дела, а второстепено на откривачката функција 
на полицијата. Униформираната полиција за извршените 
кривични дела во најголем процент дознава по пријава на 
оштетените физички или правни лица. Отсуството на проактивно 
полициско дејствување и откривање на кривични дела во 
вршењето на секојдневните полициски работи доминантно се 
должи на малиот број полициски службеници на терен, на 
ангажираноста со голем број вонредни активности, како и на 
немотивираноста поради отсуство на дополнителен финансиски 
надомест. Во еден помал дел ова се должи на неискуството на 
помладите полициски службеници, но и на слабото познавање 
на кривичното материјално и процесно право, на полициското 
право и на криминологијата. 

 Фактичката состојба на пријавениот настан првично ја 
утврдуваат полицајците на терен, кои оценуваат дали има 
елементи и кое кривично дело се случило. Бидејќи 



 
 

88 
 

известувањето и пренесувањето информации за фактичката 
состојба најчесто се одвива телефонски, можни се грешки и 
различни интерпретации при утврдување и правилно 
класифицирање на пријавениот настан. Во тој процес, 
фактичката состојба доминантно ја утврдува униформираниот 
дел, освен за потешки и посложени случаи, кога одлука, по 
излегување на лице место, донесуваат инспекторите од 
криминалистичка полиција. Во случаите кога не се врши увид, 
проценката за настанот зависи од знаењето, когнитивните и 
интелектуалните способности на полицискиот службеник, што е 
само по себе проблематично, бидејќи секој човек, па и 
полициските службеници се со ограничено знаење, оптоварени 
со лични проблеми, физички, емоционален и интелектуален 
замор и слично. Овде треба да се истакне дека во усната 
комуникација и во комуникацискиот канал што се користи за 
пренесување на податоци и информации за настанот, 
учествуваат 4 до 5 лица согласно воспоставената хиерархија, па 
според истражувањата во областа на комуникациските науки, 
неминовно доаѓа до менување, скратување или проширување 
на содржините што ги испраќа првиот полициски службеник од 
местото на настанот. Јавниот обвинител, кој треба да раководи 
со полициските активности  во конкретен настан, најчесто не 
излегува на лице место, па, одлуката ја носи врз основа на 
телефонска консултација со инспектор, кој и самиот не бил на 
лице место. 

 Постои неконзистентна практика при правното 
квалифицирање на кривичните дела. Правното квалифицирање 
на кривичните дела може да биде предмет на пресметка од 
страна на полициските службеници: помал број евидентирани 
кривични дела по службена должност, помал број обврски, 
помал број предмети, поголема стапка на расветлување и 
слично. Ова во добар дел го овозможува пасивноста на јавните 
обвинители, кои од канцеларија одлучуваат за правната 
квалификација. 

 Јавниот обвинител има право и должност да направи 
промена на правната квалификација на кривичното дело 
доколку е несоодветно квалифицирано од страна на 
полицијата во службените записници каде што се 
евидентираат пријавените кривични дела. Покрај наведеното, 
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јавниот обвинител има право и должност да ја отфрли 
кривичната пријава доставена од полицијата доколку утврди 
дека пријавениот настан нема елементи на кривично дело. 
Меѓутоа, преквалификуваните и отфрлените пријави за 
кривични дела од страна на јавното обвинителство не се 
коригираат во веќе објавените официјални статистички 
евиденции за пријавениот криминал. 

 Неевидентирање, односно несоодветното евидентирање на 
пријавените дела, во одредени случаи, е детерминирано од 
волјата на оштетените. Грешките можат да се јават кај оние 
дела што содржат елементи и на прекршок и на кривично дело 
што се гони по службена должност, а разликата е во нивната 
тежина, односно во сериозноста на штетните последици. 
Грешките при класифицирањето се прават и кога самата 
оштетена страна не сака кривично да го гони сторителот или, по 
првичното пријавување на одреден настан, се предомислува и 
одбива да даде изјава на записник за пријава. Поради тоа, 
кривичното дело не се евидентира или се евидентира како 
полесно дело. Иако таквата практика е ретка, таа е присутна. 
Тврдењето дека 90 % (и повеќе) од податоците за пријавените 
кривични дела се точни, значи дека за 10 % (или помалку) не 
може да се гарантира нивната точност. Околноста дека 
оштетениот не сака да го гони сторителот не значи дека не 
постои кривично дело. Отсуството на понатамошна кривична 
постапка или донесување ослободителна пресуда поради 
немање доволен број докази против сторителот не значи дека 
делото не се случило. Во тој контекст, евидентирањето на 
делото не треба да се прави од аспект на работата на 
полицијата, туку како резултат на фактичката состојба.  

 Дилемите за видот на пријавениот настан кај 
униформираната полиција се разрешуваат од 
криминалистичката полиција или од јавниот обвинител. 
Дилемите се јавуваат индивидуално, во зависност од искуството, 
перцепцијата, знаењето и експертизата на униформираната 
полиција да го класифицира и квалифицира пријавениот настан. 
За да не биде класифицирањето и правното квалифицирање на 
пријавеното кривично дело предмет на слободна дискреција и 
толкување на униформираната полиција, потребно е процесот 
на одлучување да се стави во одредени правни рамки. Потребно 
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е да се донесат конкретни правила и стандарди за тоа кој, кога и 
како се утврдува класификацијата и правната класификација на 
пријавените кривични дела. На тој начин се намалуваат 
различните толкувања и полициски практики и евентуалните 
грешки од страна на униформираната полиција.  

 Волјата на оштетениот за гонење на кривични дела што се 
гонат по службена должност е ирелевантна. Полицијата, по 
службена должност, презема мерки и применува полициски 
овластувања за откривање на кривичното дело и за гонење на 
неговиот сторител кога постојат основи за сомневање дека е 
извршено (член 14 од Законот за полиција). Тоа значи дека 
откажувањето на оштетениот од гонење е ирелевантно за 
понатамошно постапување на полицијата. Со кривичните дела 
се напаѓаат основните човекови права и темелните вредности во 
општеството и затоа, казненоправниот систем, вклучително и 
полицијата, имаат обврска да ги гонат сторителите. На тој начин 
се остварува специјалната и генералната превенција на 
гонењето, односно казнувањето, што значи одвраќање и 
застрашување не само на сторителот, туку и на потенцијалните 
сторители од вршење кривични дела. Покрај тоа, секоја 
казненоправна реакција треба да обезбеди јавна оцена за 
криминалот и, истовремено, на потенцијалните сторители и 
жртви да им испрати порака дека таквото однесување е 
неприфатливо. Значи, казнената реакција треба да го заштити 
јавниот интерес за решавање и спречување на кривичните дела. 
Оттука, едно е дали оштетениот може да се откаже од гонење, а 
друго е дали тоа откажување е релевантно за понатамошно 
постапување на полицијата.  

 Воведувањето на системот ЛОТУС ги минимизира можните 
злоупотреби и манипулации од страна на полициските 
службеници. Секој пријавен настан веднаш се заведува во 
електронски систем од страна на дежурните служби, во кој се 
внесуваат податоци за пријавителот, времето, се дава опис на 
настанот, кој е известен, на кое станично подрачје е извршен 
настанот и слично. Оттука, секое понатамошно дејствие на 
полициските службеници во однос на класификацијата на 
настанот и преземените мерки предизвикува одговорност и 
бара наведување на правните основи при одлучувањето за 
природата на казнивото дејствие. Поради тоа, обидите да се 
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„прикрие“ тежината и видот на настанот се ограничени, пред сè, 
поради тоа што веродостојноста на внесените податоци и 
преземените мерки можат да бидат предмет на контрола и 
оцена од страна на повисоките полициски структури. 

 Законот за кривична постапка, Законот за полиција и 
подзаконските акти прецизно ја утврдуваат обврската на 
полициските службеници за постапување по секое сомнение 
или при добивање кривична пријава за сторено кривично дело. 
Полицијата е основната институција на која се потпира јавниот 
обвинител во гонењето на сторителите на кривични дела, па 
оттаму работата на полицијата во откривањето и пријавувањето 
на кривичните дела е од големо значење и претставува основа 
за водење на истрага, а подоцна и на успешна кривична 
постапка. Собирањето на податоци, информации, факти, 
материјални предмети и сведоци за секој кривичноправен 
настан мора да биде соодветно запишан, регистриран во 
службените документи, за потоа да биде внесен во полициски 
евиденции. Бидејќи полицијата е постојано на терен и во  
непосреден контакт со оштетените, жртвите и осомничените,  
таа е најблиску до реалниот живот и до секојдневните настани, 
што ја прави институција од витално значење за 
фунционирањето на целиот кривичноправен систем. Полицијата 
располага со најмногу информации за криминалот и затоа тие 
треба да се внесат на што е можно посеопфатен начин во 
полициските евиденции. 
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ОБЈЕКТИВНА ИЛИ ИСКРИВЕНА СЛИКА НА 
ПОЛИЦИСКИ ЕВИДЕНТИРАНИОТ КРИМИНАЛ 

 

 
НЕДОВЕРБА ВО ОБЈЕКТИВНОСТА НА ПОЛИЦИСКИ ЕВИДЕНТИРАНИОТ 
КРИМИНАЛ – ЗОШТО? 

 
 
Дали и колку можеме да им веруваме на податоците за 

криминалот, односно колку тие податоци се објективни, доверливи и 
точни, се често поставувани прашања меѓу криминолозите и меѓу оние 
истражувачи што се занимаваат со мерење на криминалот. Во суштина, 
недовербата, неразбирањето и погрешното користење на статистиките 
произлегуваат од ставовите за тоа дали има објективна дефиниција на 
криминалното (девијантно) однесување и дали казненоправиот систем, 
почнувајќи од полицијата, може да го квалифицира тоа однесување без 
да ја искриви сликата за него (Lomell M. Heidi 2010: 129). Во овој дел 
нема да се впуштаме во теоретска елаборација на првата дилема, туку 
ќе ја прифатиме правната дефиниција на кривичните дела како 
релевантна за анализа на криминалот. Во рамките на истражувањето 
многу повеќе внимание ќе посветиме на улогата на полицијата во 
процесот на евидентирање на пријавениот криминал, односно дали и 
како таа ја искривува сликата за обемот и за видот на криминалот. 

Притоа, основата е дека, како и многу други појави, така и 
криминалот е производ на социјални процеси, а казненоправниот 
систем има значајна улога во неговата општествена конструкција. Во тој 
поглед, се вели дека секој податок собран од полицијата треба да се 
третира како субјективна мерка на социјален процес и, оттука, еден од 
начините на кој криминалот се конструира од страна на полицијата е 
преку официјалните статистички податоци. Тие, наместо да го 
рефлектираат објективниот свет, го конструираат неговиот субјективен 
свет, што значи дека статистичките податоци и бројките ја филтрираат 
реалноста за криминалот (сп. Lynch and Addington 2007 во Lomell M. 
Heidi 2010: 119).  

Од друга страна, точно е тврдењето дека бројките се 
произведени за остварување на одредени цели, што значи дека 
статистичките податоци не ја отсликуваат објективноста на криминалот.  
Тие не се одраз на реалноста и не ги опишуваат, ниту раскажуваат за 
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појавите на кои се однесуваат. Всушност, главниот проблем во 
толкувањето на официјалните статистички податоци за криминалот 
евидентирани од страна на полицијата е тоа што тие се некомплетни и 
со предрасуди (Reiner 1996: 188). Настанот, за да стане дел од 
официјалните статистички евиденции, треба да помине две пречки. 
Прво, мора да дојде во фокусот на полицијата. Потоа, полицијата мора 
да го евидентира како кривично дело. Оттука, има многу причини, 
легитимни и нелегитимни, кои спречуваат пријавените настани да 
станат дел од официјалните полициски евиденции (Lomell M. Heidi 
2010: 124). Истражувањата покажуваат дека само 1/3 од пријавените 
дела завршуваат како статистичка бројка. 

Затоа, статистичките податоци не би можеле да се користат, на 
пример, за да се прават прогнози за криминалот во едно општество или 
за да се оцени ефикасноста на казненоправниот систем. Но, исто така, 
не треба ни да се игнорираат. Нивната вредност лежи не во самите 
бројки, туку во прашањата што ги поставуваат различните теоретски 
перспективи. Всушност, прашањата поврзани со процесот на полициско 
одлучување, со факторите што влијаат врз дискрецијата на полицијата, 
со целите и влијанието на организациските политики и практики врз 
таквите процеси, со застапеноста на криминалот на злоупотреба на 
моќта во официјалните статистички евиденции, со искуството и стравот 
на жртвите да ги пријават кривичните дела и слични прашања треба да 
бидат основа за продлабочени научни истражувања. Оттука, и Магир во 
неговиот труд Податоци и статистика за криминалот (2002) на 
крајот дава две препораки: 

1. Статистиките за криминалот не се едноставни одрази на 
„фактите“, туку се една од многуте можни алатки за стекнување 
поголемо разбирање на сложените и брзопроменливите форми 
на однесување што можат да се опишат како криминал. 

2. Статистиките за криминалот не се имуни на политичките и на 
социјалните промени, ниту на начините на кои податоците за 
криминалот се собираат, анализираат и презентираат (Магир, 
2002: 294–295). 
Во таа смисла, во понатамошниот дел од извештајот ќе ги 

анализираме можните манипулации со бројките на криминалот.  
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МОЖНИ МАНИПУЛАЦИИ СО СТАТИСТИЧКИТЕ БРОЈКИ 

 
 

Во научната и во експертската заедница постои свест за можните 
заблуди, манипулации и грешки на полициските статистички податоци 
и на извештаите за криминалот. Сулејманов пишува за ненамерни и 
намерни грешки. Ненамерните грешки ги дели на: (а) грешки при 
полициските реакции (на пример, ќе се евидентира еден настан како 
кривично дело, а подоцна ќе се утврди дека не ги исполнува 
законските елементи и (б) грешки при собирање и обработка на 
податоците. Како намерни грешки ги наведува грешките што се прават 
поради дневно-политички причини, за да се скрие зголемувањето на 
одреден вид кривични дела, да се смири јавноста или да се намали 
стравот кај потенцијалните туристи (Сулејманов, 2003: 74). Исто така, 
заблудите кај полициските статистички податоци се прават и кога 
намерно и свесно отсуствува полициското гонење. Тоа се ситуации: (1) 
кога за одредени кривични дела полицијата „не сака да знае“, или знае 
за делото, но не го евидентира, (2) кога се вршат кривични дела против 
затвореници, (3) кај „поткажувачи“ што се ослободуваат од обвинение, 
односно нивните кривични дела остануваат неевидентирани, (4) кај 
кривични дела кога постои лична и/или економска зависност помеѓу 
сторителот и жртвата, при што јавноста е исклучена и е ускратено 
обезбедувањето на докази (Сулејманов 2003: 74).  

Според истражувањето во 1994 година (British Crime Surveys), 
само 38 % од кражбите и разбојништвата, 29 % од обидените кражби на 
моторни возила и 77 % од провалните кражби и 95 % од кражбите на 
возила се евидентирани како такви. Тоа значи дека просечно 60 % од 
делата пријавени во полиција се евидентирани. Останатите 40 % не се 
евидентираат поради немање докази дека делото се случило, поради 
утврдување дека станува збор за тривијално дело за кое што не се 
презема формална полициска акција и слично. Значи, основната теза 
при евидентирање на криминалот е дека, и покрај тоа што еден настан 
е пријавен во полиција, не значи дека ќе биде евидентиран како 
кривично дело. Неевидентирањето, според одредени автори, 
претставува еден вид полициска игра,15 насочена кон намалување на 
пријавениот криминал и оттука, не треба да нѐ изненадува фактот што 

                                                           
15 Полициска игра од анг. Police game/gaming претставува еден вид полициско 
затајување, поигрување или изигрување со системот. 
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самите полициски службеници укажуваат дека можат да бидат дел од 
неа (Patric 2014: 4). 

Имајќи го предвид наведеното, од аспект на полицијата 
остануваат отворени прашањата како и зошто се манипулира со 
статистичките бројки за криминалот. 

  
 

Начини на „манипулирање“ со статистичките податоци 

 
 
Во процесот на евидентирање и статистичко прикажување на 

криминалот од страна на полицијата, податоците може да не се 
прикажуваат или погрешно да се прикажуваат и со тоа да предизвикаат 
зголемена или намалена стапка на криминал или на одредени 
кривични дела. За тоа како се зголемува или намалува стапката на 
полициски евидентиран криминал, во литературата се сретнуваат 
повеќе објаснувања.   

Најчесто се објаснуваат процесите на прикривање и 
спогодување со сторителот. Првиот процес значи нерегистирање на 
оние кривични дела за кои постои мала веројатност за нивно 
расветлување. Вториот процес значи зголемување на стапката на 
евидентиран криминал на начин што веќе откриените и фатени 
сторители се „изнудени“ или „поттикнати“ со суптилна форма на 
притисок да ги признаат или преземат и оние кривични дела што 
можеби не ги сториле. Награда за таквото признание е добивање 
помала казна или поблаг третман во казненопоправните установи. 
Според одредени сознанија, во замена на поблаг режим во затворите, 
осудените лица се поттикнуваат да ги признаат крвичните дела што ги 
сториле, а кои не се откриени и/или евидентирани во полиција. Целта 
за таквото изнудено признание е зголемување на стапката на 
расветлување на провалните кражби, која што во една полициска 
станица, на годишно ниво, се зголемила од 25 % на 70 % (Jupp 1989: 88). 

За начините на кои се манипулира со статистичките податоци на 
криминалот, во литературата е препознатлива публикацијата 
Заплеткана мрежа: зошто не можеш да им веруваш на 
статистиките на криминалот? (англ. A Tangled Web Why you can’t 
believe crime statistics (2014) на Џејмс Патрик (James Patrick). Таа се 
оценува како „whistleblowing book“, а авторот како „свиркач“, бидејќи 
на директен начин ги открива начините на кои се прават полициски 
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игри во врска со прикажување на статистичките податоци на 
криминалот. Патрик е пензиониран полициски службеник, кој во 
рамките на својата полициска работа дошол до сознанија како 
пријавените разбојништва се евидентираат како обични кражби или 
како сериозните сексуални престапи во голем процент се евидентираат 
како полесни престапи. Притоа, аргументира дека манипулацијата со 
бројките за криминалот со кои се прикажуваат поголеми остварувања 
на полицијата станува дел од полициската култура. Тој во книгата 
пишува за продорен полициски модел и ги објаснува четирите главни 
процеси, коишто придонесуваат за искривување на сликата за 
криминалот. Го објаснува процесот на „играње“, кој се користи за да се 
создаде илузија дека помал број кривични дела се извршуваат, а 
поголем број од нив се расветлуваат. Покрај тоа, авторот тврди дека 
начините за манипулација со бројките се премолчено одобрени од 
страна на повисоките полициски службеници, како и од страна на 
британското МВР (Home Office).  

 
 

Процесите: прикривање (cuffing), дошивување (stitching), 
искривување (skewing), кимање (nodding)  

 
А. Процесот „прикривање“ (од англ. cuffing) може да се објасни како 
процес на прикривање на вистинскиот обем на кривичните дела, 
како криење во ракав, прогледување низ прсти.16 Тоа произлегува од 
преводот „манжетна“. 

Тоа е, всушност, процес кој придонесува да се намали 
евидентирањето на кривичните дела и со тоа да се намали нивниот 
број во официјалните статистички евиденции. Се прави преку 
минимизирање на нивната тежина и сериозност на штетните 
последици (за да нема елементи на кривично дело), како и преку 
назначување дека станува збор за погрешни пријави. На пример, во 
еден случај, сторителот пукал во одредено лице, но го промашил и го 
скршил прозорецот зад него. Пријавениот настан е евидентиран како 
криминална штета („оштетување туѓи предмети“), наместо како „обид 
за убиство“. Во друг случај, на одредено лице што пријавило 
разбојништво во област каде што се врши проституција, од страна на 

                                                           
16 Стручен превод и објаснување на процесите од англиски јазик според Трајковска, В. 
(вон. професор по англиски јазик) и Трајковиќ, Р. (дипломиран филолог и преведувач 
по англиски јазик).   
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полицијата му било сугерирано дека не може да го евидентираат 
настанот без да ја информираат неговата сопруга. Ваквата сугестија, 
всушност, има цел да го демотивира оштетениот да го пријави и 
процесира извршеното кривично дело.  

Исто така, кога нема доволно докази пријавеното кривично дело 
да се открие, укажувањата за невнимателноста на жртвата или дека 
можеби згрешила се начини одредени настани  и пријавители (кај кои 
веројатноста за откривање е мала) да се „затајат“ односно да се 
„прикријат“ од понатамошно евидентирање.  

Друг начин за неевидентирање на кривичните дела, особено 
поврзани со оштетување туѓи предмети е укажувањето предизвиканата 
штета првично да се евидентира како случајна сè додека не се појават 
неспорни докази дека таа е резултат од извршување на кривично дело. 
На тоа укажува Патрик, во неговата книга, кој открива дека „на 
полициските офицери им беше наредено да не ја евидентираат 
криминалната штета како криминал. Од еден проток беше 
откриено дека одреден настан како што е (оштетување) 
вандализам на кола да не се класифицра како престап доколку нема 
идеја како тоа се случило (Patric 2014: 19).  
 
Б. Процесот „stitching“ (од англиски) може да се објасни како процес 
на преувеличување на силината, веродостојноста на доказите 
против некого, да му смести нешто на некого. Тоа произлегува од 
преводот: дошивување, односно прикрпување.17   

Со овој процес се зголемува евидентирањето на кривичните 
дела и со тоа се зголемува нивниот број во официјалните статистички 
евиденции. Тоа се прави преку евидентирање и на оние настани за кои 
нема доволно основи дека се случиле или дека ги содржат елементите 
на кривични дела. На пример, полицијата е свесна дека одредено дело 
„нема да помине“ во јавното обвинителство, односно ќе биде 
отфрлено, но, сепак одлучува да го евидентира во своите полициски 
статистики и да го брои како расветлено. Друг начин да се зголеми 
евидентирањето е кога, и покрај немање елементи за одредено 
кривично дело, тоа сепак се евидентира како полесно. На пример, 
наместо тешка се квалификува како обична кражба (Patric 2014: 49). 

 
В. Процесот „skewing“ од англиски може да се објасни како 
прераспределување, пренаменување на ресурсите заради 

                                                           
17 Истото. 
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истакнување на делотворноста на, и онака, успешните начини на 
делување на полицијата. Тоа произлегува од преводот преиначување, 
извитоперување, искривување.18   
  Овој процес ја објаснува полициската активност насочена кон 
откривање и расветлување на полесните кривични дела со цел да се 
зголеми стапката на ефикасност и расветлување. Ваквиот пристап на 
полицијата, свесно ги насочува вниманието и енергијата кон полесните 
дела, на штета и со маргинализирање на посериозните облици на 
криминал кои се потешки за откривање и расветлување. Идејата е 
дека, без разлика на тежината на делото, секое откриено дело добива 
иста статистичка вредност и бројка во вкупната стапка на ефикасност. 
Како што повторно Патрик наведува: „Ние само правиме истраги за 
дела што се важни во врска со остварување“ (Patric 2014: 43).  
 
Г. Процесот „nodding“, од англискиот превод кимање, го објаснува 
процесот на тајно спогодување или согласување на сторителите 
заради намалување или ублажување на казната или олеснување на 
затворските услови.19 

Преку овој процес се врши суптилен притисок врз сторителите, 
кои се веќе обвинети и/или осудени, да ги признаат и оние кривични 
дела што ги извршиле, а што не се откриени и евидентирани во 
полициските евиденции. Ваквиот притисок, односно спогодување се 
прави во замена на пониска казна или поблаг режим во затворите, а со 
цел да се зголеми стапката на расветлување.  

 
Покрај наведените процеси, врз објективноста на 

евидентираниот криминал влијаат и лажните пријавувања на кривични 
дела, најчесто за изгубени или случајно оштетени предмети. Тие се 
чести појави, бидејќи осигурителните компании го обештетуваат 
украдениот или уништен предмет доколку е украден или оштетен како 
резултат на кривично дело. Релевантен доказ за можните лажни 
пријавувања е и времето на пријавување од страна на оштетениот. 
Така, на пример, според одредено истражување (Smith, 2003), 
оштетените сопственици кражбите најчесто ги пријавуваат по истекот 
на 8 часа од извршувањето на делото, непосредно во полициски 
станици, наместо на телефонскиот број за итни повици. Од анализата 
на времето на пријавување се дошло до заклучок дека, по консултации 

                                                           
18 Истото. 
19 Истото. 
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со осигурителните компании, сопствениците, со цел да го остварат 
правото на обештетување, се решаваат лажно да пријават кражба или 
друго кривично дело (Patric 2014: 52–53). Други истражувања 
покажуваат дека една од пет жртви лажно пријавува разбојништво или 
дека 3 % од пријавените дела не се случиле (Patric, 2014: 13–16). 
 Врз основа на наведеното може да се наведат повеќе техники 
што се користат за манипулација на бројките со криминалот: 
- евидентирање на делото како прекршок, наместо како кривично 

дело, 
- евидентирање на загубениот предмет како украден, 
- евидентирање на потешки кривични дела како полесни, 
- евидентирање на полесни кривично дела како потешки и  
- неевидентирање на пријавениот настан. 

 
 
ФАКТОРИ ШТО ВЛИЈААТ ВРЗ ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА 
КРИМИНАЛОТ  

 
 

Воведни напомени 

 
 
Пријавените кривични дела поминуваат низ неколку процеси 

пред да завршат како статистичка бројка. Тие треба да бидат откриени, 
пријавени и евидентирани од полицијата, а во овие процеси 
учествуваат повеќе субјекти: жртвата, сторителот, сведокот, 
полицискиот службеник. Бидејќи статистичката бројка е финален 
производ, за да се разберат стапките на криминал и неговите движења 
во различни временски периоди, треба претходно да се разберат 
процесите на евидентирање и на статистичко прикажување на 
кривичните дела.  

Главните заклучоци се дека: 
1. Процесот на одлучување дали еден настан да се евидентира  

како кривично дело е комплексен. Голем број фактори можат да 
влијаат врз веројатноста еден настан да биде евидентиран како 
кривично дело. На пример, видот на делото, кој го пријавува, 
начинот на пријавување, кој одлучува и слично. 
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2. Различни полициски служби се повикуваат на различни 
стандарди пред да го евидентираат настанот како кривично 
дело (Tierney, 2006: 29). 
Всушност, преку процесите на евидентирање, квалифицирање, 

мерење и броење, се произведува, наместо да се открива криминалот, 
што значи дека неговиот обем е општествена конструкција (Lomell M. 
Heidi, 2010: 121). Затоа, истражувањата за процесот на евидентирање 
на кривичните дела од страна на полицијата најмногу акцент и значење 
им даваат на полициските практики и одлуки (Lomell M. Heidi, 2010: 
122). Оттука, полициските службеници се дел од сложени меѓусебни 
процеси, а евидентирањето не е само неутрален процес на собирање 
на факти (Tierney, 2006: 29). Во тој контекст, врз одлучувањето дали 
одреден настан има елементи на кривично дело и кое е тоа дело, 
влијаат повеќе фактори. Или, со други зборови, за едно дело да добие 
статистичка бројка, треба да помине низ неколку фази: 

1. откривање на делото, 
2. пријавување на делото во полиција и 
3. кога делото ќе се пријави во полиција, полицискиот службеник 

треба да одлучи: 

 дали делото се случило, 

 како да го класифицира, односно дали тој настан се 
совпаѓа со одредена дефиниција за кривично дело и 

 дали тој настан е релевантен да се евидентира како 
кривични дело (Brown E. Stephen, Esbense Finn-AAge & 
Geis, 2013: 75). 

Или, за делото да заврши како број во официјалните статистички 
евиденции, тоа треба да се препознае, пријави и евидентира (Lomell M. 
Heidi, 2010: 129). Во однос на факторите што влијаат врз тие процеси, во 
литературата се сретнуваат повеќе поделби. На пример, Магир зборува 
за три фактори: 

 промените во кривичното правосудство (законодавни 
промени и формални правила за евидентирање), 

 полициските практики,  што значи практики на одлучување кои 
настани што се набљудувани или пријавени се криминални и 
евидентирани како такви (политички, социјални и 
институционални фактори) и 

 пријавувањето на кривичните дела од страна на самите 
граѓани (Магир, 2002: 257). 
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ФАКТОРИ ПОВРЗАНИ СО ПОЛИЦИЈАТА 

 
 
 Имајќи предвид дека полицијата е сложена организациска и 
хиерархиска структур,а која функционира врз основа на строги правила 
на однесување и раководење, н,о со истовремено право на 
дискрециско однесување и одлучување, факторите поврзани со неа ги 
разгледуваме од три посебни аспекти: 

1. формални аспекти, 
2. организациски аспекти и  
3. дискрециски аспекти.  

 
 
Формални аспекти 

 
  

Правната рамка, правните процедури и правилата за собирање, 
евидентирање, класифицирање, квалифицирање и прикажување на 
кривичните дела имаат значајно влијание врз навремено, објективно и 
точно евидентирање на пријавениот криминал. Притоа, истражувањата 
и практиката покажуваат дека постојат разлики, не само во 
националните законодавства, туку и различни толкувања и практики 
при примената на тие правила и процедури. Тие се значајни и за 
компаративни криминолошки истражувања во голем број земји, 
бидејќи споредбите на обемот и движењето на криминалот зависат и 
од правните правила за броење и евидентирање на пријавениот 
криминал во националните законодавства. Поради тоа, пред да се 
направи истражување за обемот на криминалот во една земја, треба 
претходно да се идентификуваат и споредат правните правила и 
процедури. Во последното меѓународно истражување за криминалот 
спроведено врз 36 држави од страна на Европскиот институт за 
превенција и контрола на криминалот до државите учеснички се 
поставуваат неколку прашања за согледување и споредба на правните 
процедури и стандарди при евидентирање на криминалот (Killias, M. at 
all., 2014, European Sourcebook of crime and criminal justice statistics (fifth 
edition): 103).20 Тие се:  

                                                           
20 Од 1999 година од страна на Европскиот институт за превенција и контрола на 
криминалот се направени 5 истражувања и се публикувани 5 изданија за движењето 
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(1) Дали има пишани правила кои го регулираат начинот на кој се 
евидентираат податоците за криминалот? 31 држава 
одговориле дека имаат пишани правила за начинот на кој 
кривичните дела се евидентираат, додека три држави немаат 
такви правила.  

(2) Кога се собираат/евидентираат податоците за криминалот, 
односно кога едно дело е евидентирано во статистичките 
евиденции: дали по првичниот записник (за пријава на делото) 
(input statistic) или по првичната истрага (output statistic)? 18 
држави одговориле дека делото станува дел од статистиката 
кога ќе се пријави во полиција, додека 10 држави го 
евидентираат подоцна, пред да се комплетира истрагата. Осум 
држави го евидентираат кога ќе заврши истрагата.  

(3) Што е единица за броење на криминалот (кривичното дело 
или сторителот)? Во 35 држави, кривичното дело претставува 
единица за броење, во една држава самиот случај (case), додека 
во две држави, единица за броење е самата одлука да се 
процесира случајот  (decision).  

(4) Како се бројат повеќето дела (multiple offences)? 13 држави ги 
бројат како едно дело, додека 19 држави како две или повеќе 
кривични дела. На пример, повеќе кривични дела извршени врз 
иста жртва се бројат како едно кривично дело (малтретирање), 
додека повеќе кривични дела извршени врз повеќе различни 
жртви се бројат како две или повеќе дела (кражба на „грамови“ 
при мерење на одредени производи, физички напади врз 
повеќе жртви).  

(5) Како се брои дело извршено од повеќе лица? Во 31 држава тоа 
се евидентира како едно дело, а во три држави како две или 
повеќе дела.  

(6) Дали сите пријавени дела се дел од официјалните 
статистички евиденции на криминалот, односно дали и 
полесните престапи се дел од официјалните статистички 
евиденции?  

(7) Дали се применува правилото на главен престап (principal 
offence)? Тоа значи, кога еден сторител извршува повеќе 
кривични дела истовремено, дали секое кривично дело се брои 

                                                                                                                                                     
на криминалот во 36 земји во Европа (во 1999, 2003, 2006, 2010 и 2014). Во 
истражувањето учествуваат и Албанија, Србија, Бугарија, Косово, Грција, Хрватска и 
Словенија. Македонија досега не била дел од истражувањето.  
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посебно или постои правило на броење на најсериозното дело 
(т.н. хиерархиско правило кога се евидентира и брои само 
најсериозното дело). На пример, кога во еден настан се 
извршува грабнување, силување и физички напад врз жртвата, 
се брои само силувањето како најтешко дело или сите посебно? 
Според истражувањето, во 16 држави се применува ова 
правило, додека во 18 држави не. Во одредени држави, 
одлуката зависи од тежината на делото.  
 
Примери за различни полициски практики и правила на 

евидентирање на криминалот. Во практиката се јавуваат различни 
ситуации и правила на броење и евидентирање на кривичните дела.  

(а) На пример, пријава за украдено возило во еден град во 
државата Охио (САД) се евидентира по истекот на 24 часа од 
пријавувањето, додека во друг град непосредно по пријавувањето 
(Brown E. Stephen, Esbense Finn-AAge & Geis, 2013: 76).  

(б) Исто така, кога еден сторител истовремено ограбува 10 соби 
во еден хотел се брои како едно кривично дело. Но, доколку некој 
ограби 10 стана во една зграда, тогаш се бројат десет 10 кривични дела. 
Наведените примери покажуваат дека во првиот случај, генерално се 
гледаат хотелските соби како објект на напад (правното лице како 
оштетена страна), додека во вториот случај секој стан се смета за 
посебен објект на напад и оттука, секој сопственик како посебна жртва 
на кривично дело.  

(в) Кога при извршување на разбојништво, двајца сторители 
напаѓаат пет чувари во една банка, тогаш делото ќе се брои како едно 
дело. Но, истиот тој случај, при истражување на обемот на криминалот 
по помош на анкетите за виктимизација или самопријавување се бројат 
како пет (5), односно две (2) дела, бидејќи кривичните дела во 
наведените анкети посебно се пријавуваат од страна на пет (5) 
индивидуални жртви, односно двајца (2) сторители (Brown E. Stephen, 
Esbense Finn-AAge & Geis, 2013: 78). Ова покажува дека не може да се 
споредуваат податоците за пријавени кривични дела евидентирани во 
полиција и пријавени при виктимолошките и други истражувања.  

Англиски искуства: донесување на Националниот стандард 
за евидентирање на криминалот (National Crime Recordind Standard, 
NCRS, 2002).  Проблемите со кои се соочуваат полициските службеници 
при евидентирање на пријавените кривични дела се предмет на 
анализа и критика, не само во рамките на академската заедница, туку и 
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како дел од официјалните владини извештаи за состојбата со 
криминалот. Според анализите до 1995 година, околу 50 % од 
пријавените дела се сметаат за некоректно квалифицирани (HMIC – Her 
Majesty’s Inspectorate of Constabulary, 1996), што значи дека голем 
процент од пријавените дела не се евидентирани, односно не се дел од 
официјалните полициски статистички евиденции. Таквите состојби, а со 
цел да се зголеми стапката на евидентиран криминал, во 2002 година 
довеле до донесување на неколку правни правила и стандарди за 
броење и евидентирање на криминалот. Тие се Националниот 
стандард за евидентирање на криминалот од 2002 година и 
Националните правила за броење на посебни видови кривични дела 
(Home office counting rules – HOCR). 

Донесувањето на стандардот бил обид да се посочи на 
неконзистентноста на полициските практики при евидентирање на 
криминалот и да се воспостави единствена правна рамка, која ќе го 
усогласи и унифицира евидентирањето и броењето на кривичните 
дела. Стандардот ги поставува основните принципи и цели во процесот 
на евидентирање. Тие се (а) пристап базиран на жртва, (б) пристап на 
прв впечаток (prima facie model) и (в) тест за рамнотежа на веројатноста 
(balans of probability test). 

Пристап базиран на жртвата. Според овој принцип, вербата 
во наводите на жртвата, односно на секое трето лице што пријавува во 
име на жртвата, е доволна основа за евидентирање на пријавениот 
настан како кривично дело. Овој принцип тргнува од претпоставката 
дека на жртвата треба да ѝ се верува. 

Пристап на прв впечаток (Prima facie model/approach). Според 
овој пристап на прв впечаток, пријавеното дело треба да се евидентира 
како кривично дело врз основа на првиот впечаток, односно на 
добиените првични наоди за него.  

Тест за рамнотежа на веројатноста (Balans of probability test). 
Според овој пристап, пријавениот настан ќе се евидентира како 
кривично дело кога, врз основа на првиот контакт, се утврди поголема 
веројатност дека е извршено делото, во споредба со веројатноста дека 
нема елементи на кривично дело.   

Притоа, делото треба да се евидентира веднаш или во текот на 
следните 24 часа. Како што е наведено во стандардот, тој период е 
доволен за да се преземат соодветни мерки и за да се утврди 
фактичката состојба. Евидентирањето може да се одложи и до 7 дена 
доколку е потребно жртвата да го потврди делото. Сепак, треба да се 



 
 

105 
 

внимава пријавениот настан да не се евидентира и/или квалифицира 
погрешно, бидејќи секое менување на првичната квалификација бара 
дополнителни истраги и докази со кои ќе се потврди дека делото не се 
случило или дека станува збор за друго кривично дело (Fildes & Myhill, 
2011: 18). Иако основната причина за донесување на стандардот била 
неконзистентноста во евидентирањето на пријавените кривични дела, 
сепак, во англиската научна литература преовладува ставот дека тие 
биле дизајнирани, всушност, за да ги зголемат стапките на 
евидентирање. Во таа насока, по нивното донесување, таа стапка се 
зголемила од 62 % во 2000/2001 на 75 % во 2003/2004, во однос на 
пријавениот криминал во полиција (Магир, 2010: 261).  

Врз основа на наведеното, може да се заклучи дека 
воведувањето, односно постоењето правни правила и процедури 
штитат од правна несигурност и од можни злоупотреби на 
дискрециското одлучување на полицијата. Исто така, тие овозможуваат 
конзистентност и усогласување на различните полициски практики при 
евидентирање на криминалот, што, од друга страна, ја зголемува 
довербата во објективноста на полициските статистички евиденции.  
 
 
Организациски аспекти (структура и идеологија) 

 
 
 Структурата, целите, идеологијата, приоритетите, културата и 
капацитетите на полициската служба имаат значајно влијание врз 
евидентирањето на криминалот. Во овој дел од извештајот посебно ќе 
се задржиме на бројот на полициски службеници и на нивното 
присуство на терен, како и на организациските цели и на приоритетите 
на полицијата како фактори кои ги обликуваат статистиките на 
криминалот. 
  

Број на полициски службеници и нивно проактивно 
дејствување. Покрај тоа што во теоријата преовладува ставот дека 
бројот на полициски службеници на терен има ефект на застрашување 
или на одвраќање на сторителите од вршење кривични дела, сепак 
сознанијата говорат дека, наместо да го намали, зголемениот број 
полициски службеници го зголемува евидентирањето и откривањето 
на кривичните дела. Всушност, нивното присуство на улица ги 
охрабрува граѓаните да ги пријавуваат кривичните дела. Од друга 
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страна, насоченото (фокусирано) патролирање или зголеменото 
присуство на места означени како криминални жаришта влијае не само 
врз одвраќање, туку и врз поефикасно откривање на криминалот. 
Оттука, основната теза е дека бројот на полициските службеници и 
нивната распределба (патролирање, насочено патролирање, 
проактивно полициско дејствување) е поврзано со зголемен број 
евидентирани кривични дела. Доколку има повеќе полициски 
службеници, бројот на пријавените евидентирани кривични дела е 
поголем и обратно (Marvell & Moody, 1996, наведено во Eterno A. John, 
Verma & Silverman B. Eli, 2014). Или, со други зборови, бројот на 
кривични дела откриени од страна на самата полиција влијае врз 
вкупниот криминалитет евидентиран во полициските статистички 
евиденции (Магир, 2002: 261). Во таа насока, според Магир, „разумно е 
да се заклучи дека помеѓу 2/3 и ¾ од разликата на стапките за 
криминалот (во различни години) ги одразуваат разликите во 
полициската реакција на криминалот, додека 1/3 ги одразува 
разликите во криминалното однесување“ (Магир, 2002: 264). 
 
 Полициски цели и приоритети. Покрај бројот и проактивната 
полициска активност, врз стапката на полициски евидентиран 
криминал влијаат и поставените и дефинираните локални и 
национални цели и приоритети на полициските служби. Во 
литературата се сретнуваат повеќе такви цели и приоритети со кои 
може да се врши намерно или ненамерно манипулирање со 
полициските евиденции: 

 Зголемување на буџетот на полицијата.  
Полицијата може да ги „надува“ реалните состојби со цел да 

дојде до дополнителни буџетски средства заради остварување на нови 
работни места, набавки на нови возила или нови технички средства 
(Сулејманов, 2003: 88). На пример, за да се зголеми нивната откривачка 
моќ потребни се пософистицирани методи, подобра опрема, 
специјализирани обуки и слично, а за нив се потребни дополнителни 
средства и извори. Значи, бројките за криминалот можат да се 
зголемат, за истовремено да се зголеми стравот кај јавноста, кој, од 
друга страна ја засилува потребата за повеќе ресурси за полицијата.   

 Зголемување на ефикасноста на полицијата.  
Потребата да се покаже поголема ефикасност и поголеми 

остварувања на полицијата може да се оствари со намалена стапка на 
криминалот. Тоа се постигнува со неевидентирање на некои кривични 
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дела, со тоа што нема да влезат во официјалните полициски 
статистички евиденции. На пример, истражувањата често покажуваат 
дека неевидентирањето на оние кривични дела кај кои постои помала 
веројатност за расветлување (на пример, имотните деликти) ја 
зголемува стапката на ефикасност (Patric, 2011: 2).  

 Фокусирано полициско  внимание. 
Во одреден период од годината, врз основа на процена на 

безбедносната состојба може да се постават конкретни приоритети: да 
се зголеми борбата против трговијата со дрога, да се намали 
училишното насилство, семејното насилство или трговијата со луѓе или 
да се зголеми контролата врз малолетничката делинквенција. Таквите 
приоритети (во месечните или во годишните планови) ја насочуваат 
работата на полицијата со цел да бидат остварени, а како резултат на 
фокусираното полициско внимание се зголемува бројот на 
евидентирани дела од тие облици на криминалитет.  

Значи, полициските статистички податоци, наместо да бидат 
одраз на објективната реалност, се водени примарно од 
организациските цели и од потребите на полицијата (Patric, 2011: 3, 
Tierney, 2006: 30). Тие цели, преку поставување мерливи резултати, 
односно индикатори, најчесто се мерат квантитативно, што претставува 
квантитативен режим на полициско управување насочен кон што 
помал број кривични дела во пократок можен рок. На пример, доколку 
целта е да се засили борбата против трговијата со дрога, индикатор за 
остварување на таа цел ќе биде што поголем број откриени кривични 
дела. Или, доколку целта е намалување на уличните разбојништва, 
индикатор за таа цел ќе се биде намалената стапка на пријавени 
разбојништва. Поради вака поставените цели се создава притисок врз 
полициската служба да ги оствари, бидејќи следува ревизија, односно 
евалуација, со која ќе се оценува дали тие се остварени во 
предвидените краткорочни или среднорочни рокови.  

Оттука, генералната цел на политиката на контрола на 
криминалот е негова редукција и полициските статистички евиденции 
наместо почетна точка, стануваат резултат на полициската работа. 
Всушност, преку нив, како краен производ се мери и оценува 
полициската работа и ефикасност (Lomell M. Heidi, 2010: 142). Во таква 
култура поттикната од целта (target-driven culture) може да се 
определи, на пример, кога да се зголеми, а кога да се намали 
откривачката дејност на полицијата. Имајќи предвид дека 
квантитативно се мери ефикасноста на нивната работа (преку бројoт на 
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поднесени поднесоци во текот на месецот) се занемарува 
комплексноста на полициската работа и квалитетот на собраните 
податоци за криминалот. Дополнително, полициската работа се 
насочува кон откривање и евидентирање на полесните кривични дела, 
практика често опишана како „собирање на ниските плодови“, а 
занемарување на посериозните облици на криминал. 

Имајќи го предвид претходно наведеното, и покрај тоа што 
бројките се показател, сепак, тие не треба да се користат како доказ врз 
основа на кој треба да се оценува стапката на ефикасност на полицијата 
(Patric, 2014: 74, Eterno A. John, Verma & Silverman B. Eli, 2014). 
 
 
Дискрециски практики на одлучување   

 
 

Полицијата има значајна улога во општествената конструкција 
на криминалот, а тоа може да се прави преку полициската дискреција. 
Нејзината работа е одговорна и сложена бидејќи полицискиот 
службеник треба кривичното право да го пренесе во пракса во секоја 
конкретна ситуација. Најголем дел од полициската работа останува 
невидлива за јавноста, но и за хиерархијата во полиската организација, 
што значи дека полицискоит службеник има значителна оперативна 
дискреција за тоа кога, како, каде и кого ќе набљудува, запре, 
прегледа, лиши од слобода, примени физичка сила, привремено 
одземе предмети и поднесе кривична пријава. Кај полицијата е и 
одлуката дали и кога некој граѓанин ќе биде предмет на постапување 
на кривичноправниот систем. Поради тоа, дискрециското постапувања 
отвора голем број прашања, како што е можноста за злоупотреби, 
постапување врз основа на предрасуди, манифестирање на морална 
згрозеност од актот на сторителот или некоректно однесување само 
заради поинтересно поминување на работното време (наведено во 
Гогов, 2013).21 Притоа, како што е наведено во Гогов, 2013, „еден од 

                                                           
21 Како што е наведено во Гогов (2013), дискрециската природа на полициската работа 
донекаде е предуслов за појава на корупција и неетичко однесување на полициските 
службеници. Полициската супкултура е, исто така, важен елемент во разбирањето на 
начинот на дискрециско постапување. Доколку полицијата постојано одбива да се 
соочи со пријавите за можни пречекорувања на овластувања, ја запоставува 
внатрешната дисциплина, а се грижи за настапите во јавноста со кои ја рекламира 
својата успешност, тогаш може да се очекува девијантното однесување да зачестува, а 
јавноста да се оддалечува од полицијата и да станува поскептична кон 
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водечките историчари на полициската функција, Марк Финане (Mark 
Finanne), вели дека на секое ниво на полициската работа, особено на 
микро ниво, постои одреден избор во начинот на постапување на 
полицискиот службеник (наведено во Bronitt & Stenning, 2011: 320). 
Често во литературата може да се сретне ставот дека полицијата има 
екстензивно ниво на дискреција, секогаш кога води истрага, испрашува, 
предупредува, врши претрес, лишува од слобода, осомничува некого и 
за кое кривично дело“. Во однос на степенот на дискрециското 
одлучување, направена е поделба на две нивоа: (1) ниско ниво, според 
кое секој полицаец применува дискреција кога открива кривично дело 
или кога презема мерки во конкретна ситуација за одржување на 
јавниот ред и мир и (2) високо ниво, кое се применува кога 
полицискиот службеник одлучува на кои кривични дела да им се даде 
приоритет или дали е потребно да се формира нова организациска 
единица за извршување на специјализирани задачи, како за 
спречување на криминал со дрога и слично. Најчесто е ниското ниво на 
дискрециско постапување, кое се практикува во секојдневната работа 
на полициските службеници, бидејќи тие, работејќи постојано на терен, 
донесуваат одлуки, најчесто итни, без можност за консултации со 
колегите, но и без можност да бидат контролирани од надредените.22 

Значи, индивидуалните полициски норми и вредности 
определуваат како и кога ќе се примени законот и, поради тоа, 
полицијата го обликува начинот на кој законот ќе се примени. Во делот 
на евидентирањето на кривичните дела, полицискиот службеник, исто 
така, во одредени ситуации може да одлучи на еден или на друг начин. 
Затоа се поставува прашањето, што може да влијае врз 
индивидуалното полициско одлучување? Иако ова прашање е 
разгледувано од формален и од организациски аспект, сепак, одредени 
околности поврзани со самата личност, со нејзините ставови и искуство, 
можат непосредно да влијаат врз процесот на одлучување. 
Дискрецијата може да биде резултат на субјективно оценување за 
сериозноста на делото, на веројатноста да се поднесе обвинение 

                                                                                                                                                     
професионалноста и ефикасноста на нејзината работа. Ваквите состојби во многу 
зeмји воделе кон барања за поголема надворешна контрола на полицијата, кои, 
доколку не бидат задоволени, ќе водат кон уште поголема недоверба. (Гогов Б., 
2013). Криминалистичкото разузнавање како модел на полициска работа од 
аспект на владеење на правото, необјавена докторска дисертација на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“, во јуни, 2013 година.  
22 исто 
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против сторителот и да биде под влијание на обичај или практика на 
полициска култура (Jupp, 1989: 96).  

Во литературата се идентификувани два аспекти што влијаат врз 
процесот на одлучување: (1) правни, кои се однесуваат на сериозноста 
на делото, на природата и на одредени карактеристики на жртвата и (2) 
надворешни аспекти, кои се однесуваат на постоење предрасуди и 
дискриминација спрема сторителот и/или жртвата, на оптовареноста со 
работа, на структурата и на дезорганизираноста на соседствата (Boivin 
& Cordeau, 2011: 188).  

I. Постоењето предрасуди кон одредени категории граѓани 
според раса, сексуална ориентација, национално или етничко потекло 
ја зголемува веројатноста полицискиот службеник да има построг 
третман спрема таа категорија граѓани. Таквиот однос може да ја 
доведе до заблуда јавноста дека етничките малцинства се повеќе 
склони кон криминал.  

II. Врз дискрециското одлучување влијае и зголеменот обем на 
работа. Како што се зголемува бројот на пријавени дела на 
телефонските повици, така се намалува евидентираниот криминал, 
особено за полесни дела (Varano P. Sean, Schafer A. Joseph, Cancino M. 
Jeffrey & Swatt L. Marc, 2009). Всушност, полицискиот службеник може 
да одлучи да си ја „олесни“ работата со тоа што нема да го евидентира 
делото или ќе го класифицира како друг настан.  

III. Покрај наведеното, во литературата е присутна теоријата која 
ги објаснува географските дистрибуции на криминалот (Клингер, 1977). 
Според Клингер, полициските службеници е помалку веројатно да 
преземат формални мерки во високоризични области бидејќи според 
нив: 

1. одредени кривични дела се „нормални“ односно нормално се 
случуваат во даден „социјален“ контекст, 

2. одредени жртви заслужуваат помало полициско внимание и 
услуги од други и 

3. одредени полициски интервенции се бескорисни, односно 
немаат ефект спрема одредени категории осомничени 
сторители.  
Поради тоа, пријавените настани е помалку веројатно да бидат 

евидентирани во сиромашни соседства, таму каде што има зголемена 
социјална дезорганизација и намалена формална контрола. Значи, 
Клингер (1997) сугерира дека полициските службеници ги 
прилагодуваат нивните практики според карактеристиките на 
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типичната „клиентела“ во одредена област. Или, со други зборови, 
одредени непривилегирани групи се соочуваат со различно ниво на 
полициски услуги и интервенции. Хипотезата е дека полицијата не 
обезбедува доволно услуги во сиромашните соседства и области, 
бидејќи граѓаните помалку заслужуваат. Некои истражувања ги 
потврдуваат овие тези. На пример, Варнер (Warner, 1997) и Варано 
(Varano, 2009) нашле дека стапката на евидентирање е помала во 
соседства со економски сиромашно население. Но, од друга страна, 
спротивната хипотеза, која поттекнува од конфликтната теорија, 
сугерира дека членовите на малцинството се гледаат како 
потенцијалнo ризични и опасни за јавната безбедност и дека 
полицијата е инструмент што се користи да се одржува редот. Затоа, се 
верува дека девијантното однесување на малцинствата е систематски 
криминализирано (Boivin & Cordeau, 2011: 173).  

 
 IV. Притисок од трета страна да се покаже индивидуална 

одговорност и ефикасност 
Тим Хопе во неговиот труд  (The effect of “third party” pressure on 

police crime recording practice) пишува за влијанието на притисокот од 
„трета страна“ врз полициските практики за евидентирање на 
криминалот (Hope, 2014). Притоа, тој пишува за повеќе облици на 
притисок врз евидентирање на случајот:  

1. Морален притисок, што значи притисок да се евидентираат 
кривичните дела за да се нагласи нивната сериозност и штетните 
последици, како и за да ги застрашат и одвратат потенцијалните 
сторители. 

2. Прилагодување на загубата (од анг. Loss adjustment), значи 
одреден притисок од страна на осигурителни компании, кои 
бараат официјални извештаи, односно записници за извршено 
кривично дело за да можат да ја обештетат жртвата чиј предмет 
е украден или оштетен.  

3. Морално коцкање на полицијата (од анг. Moral hazard) може да 
се јави поради притисок од одредени служби за приватно 
обезбедување, кои обезбедуваат и набљудуваат приватни 
алармни уреди. Тие ја известуваат полицијата за секој алармен 
сигнал кој укажува за можно извршено кривично дело во 
приватни објекти. По алармниот сигнал, полицијата има обврска 
да ги провери пријавените инциденти, односно да ги 
евидентира, а потоа повратно да ја информира службата за 
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приватно обезбедување. Проблемот при евидентирањето може 
да се случи кога има погрешни или лажни алармни сигнали, 
односно кога потешко се утврдува дали делото навистина се 
случило.  

4. Намалување на криминалот како остварување претпоставува, 
исто така, еден вид притисок. На пример, кога како резултат на 
зголемен страв, јавноста ги засилува своите барања за 
намалување на криминалот. Или, во предизборни кампањи, 
онаа политичка партија што претендира повторно да ја освои 
власта, често ги „штима“ бројките пред избори за на своето 
гласачко тело да му покаже поголема ефикасност на полицијата 
и намален криминал. 

5. Стандарди за евидентирање. Под овој вид „притисок“ се 
подразбира обврска да се почитуваат пишаните правила и 
принципи при евидентирањето на пријавените кривични дела.  
Значи, притисокот врз полицијата може да го објасни процесот 

неевидентирање на пријавениот криминал. Се тргнува од тезата дека 
доколку постои притисок да се намали стапката на криминал, тогаш 
веројатноста за можни манипулирања со бројот на кривични дела ќе 
расте (Eterno A. John, Verma & Silverman B. Eli, 2014). Или, процесот на 
евидентирање е насочен кон остварување на целите поврзани со 
намалувањето на криминалот. Тоа значи дека полициските 
службеници, врз основа на веројатноста да го расветлат случајот, 
одлучуваат дали и како да го евидентираат пријавениот настан (Boivin 
& Cordeau, 2011: 189). Оттука, повторно се потврдува фактот дека 
полициските службеници имаат улога во создавањето, односно врз 
обликувањето на статистичките податоци за криминалот, зошто тие 
одлучуваат дали едно дело ќе биде евидентирано како кривично дело. 
Значи, злоупотребата на дискрециското право на одлучување 
претставува закана за валидноста на полициските статистички 
евиденции, за следење на движењето и за временската и просторната 
дистрибуција на криминалот (Boivin & Cordeau, 2011: 187).  
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ФАКТОРИ ПОВРЗАНИ СО ПРИЈАВЕНИОТ ЕВИДЕНТИРАН 
КРИМИНАЛ ОД СТРАНА НА ПОЛИЦИЈАТА: СОСТОЈБИ И 
ПРЕДИЗВИЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Бројките мора да лажат, бројките секогаш лажат. 

(исказ на интервјуирано лице) 

 
 

ВОВЕД 

 
 

 Покрај процесите на класифицирање на пријавените настани и 
правно квалификување на кривичните дела, предмет на анализа и 
поблиска обработка во рамките на истражувањето беа и факторите што 
се поврзани со објективноста на евидентираните кривични дела. Нив ги 
поделивме во три групи: (а) поврзани со правната рамка, (б) поврзани 
со организациската структура и со капацитетите на полицијата и (в) 
поврзани со дискрециското одлучување на полициските службеници. 
Притоа, во обидот да најдеме одредена поврзаност со можните 
„искривувања“ на објективната слика на криминалот, прво прашање 
што се наметна е дали воопшто можеме да зборуваме за објективни 
статистички податоци за криминалот. Во одговорот на поставеното 
прашање, значајни се два аспекти. Прво, објективната слика на 
статистичките податоци можеме да ја набљудуваме, анализираме и 
проблематизираме само преку официјалните, јавно објавени и 
дисеминирани статистички податоци за кривичните дела. Граѓаните, 
вклучително и академската заедница, можат да се потпрат исклучиво 
на тие бројки што ја градат довербата во полицијата и влијаат врз 
сигурноста на граѓаните и врз нивното чувство на безбедност. Второ, 
иако полицијата подготвува интерни статистички и/или безбедносни 
прегледи, тие се доверливи, тајни, не се објавуваат и поради тоа не се 
сметаат за официјални. Таквите интерни податоци не се коментираат и 
не се анализираат од страна на јавноста и академската заедница и, 
засега, не се предмет на научни истражувања и јавни дебати. 

Оттука, на поставеното прашање ќе одговориме дека под 
објективни официјални статистички податоци за пријавениот 
евидентиран криминал подразбираме податоци за пријавените 
настани од граѓаните или од самата полиција за кои е утврдено дека ги 
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исполнуваат елементите на кривични дела, кои се (1) евидентирани во 
службените евиденции, (2) правилно квалифицирани и (3) внесени во 
официјалните статистички евиденции на полицијата. Таквите дела 
добиваат статистичка бројка и стануваат дел од официјалните стапки за 
пријавениот криминал во една земја.  

Бидејќи за да се добие објективна слика на пријавените 
кривични дела тие треба да поминат низ одредени процеси на 
одлучување, секое погрешно класифицирање, квалифицирање или 
неевидентирање на пријавените кривични дела ја нарушува таа слика. 
А врз тие процеси на одлучување влијаат повеќе фактори, кои се од 
различна природа. Конкретно, полицискиот службеник е лице врз кое 
влијаат одредени фактори поврзани со организацијата, целите, 
вредностите и приоритетите на средината каде што работи. Исто така, 
при вршењето на своите работни задачи се води според конкретни 
правила на однесување, правни норми, но и затекната практика. Трето, 
дискрециското одлучување е условено од начинот на кој полицискиот 
службеник го перципира, односно го доживува пријавениот настан, од 
неговите индивидуални вредносни судови, како и од знаењето и 
професионалноста да оцени дали и за кое кривично дело станува збор.  

 
Методолошка рамка. Имајќи го предвид наведеното, во 

рамките на истражувањето посебен предмет на интерес се факторите 
поврзани со процесите на класификација, правна квалификација и 
евидентирање на пријавениот криминал од страна на полицијата. При 
нивното идентификување и анализа се поставија повеќе истражувачки 
прашања:   

1. Дали постојат стандарди за евидентирање на пријавените 
кривични дела што овозможуваат објективна слика за 
нивниот обем и распространетост? 

2. Кои фактори влијаат врз дискрециското одлучување на 
полициските службеници? 

3. Дали и кои организациски цели, приоритети и капацитети на 
полициската служба се поврзани со обликувањето, односно 
со конструкцијата на статистичките податоци за криминалот? 

4. Дали кадровскиот потенцијал на полициските служби 
овозможува објективно прикажување на криминалот? 

Наведените прашања се анализирани преку квалитативна 
анализа на содржината на ставовите на интервјуираните лица и на 
одредени стратешки документи, извештаи и законски и подзаконски 
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акти.23 При анализата, собраните податоци беа категоризирани во три 
основни категории (тематски области) и повеќе супкатегории: 

а) правната рамка за евидентирање, односно неевидентирање 
на криминалот:  правна основа, правила на броење на 
криминалот, правила на преквалификување на кривичното 
дело; 
б) полициските дискрециски практики при класифицирање, 
квалифицирање и неевидентирање на криминалот и  
в) организациската структура и капацитетите на полицијата. 
 
 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
 
Правна рамка за евидентирање, односно неевидентирање на 
криминалот 

 
 
Прва област што треба да се разгледа при анализа на 

објективноста на податоците е правната рамка, односно правилата и 
стандардите што треба да се почитуваат при броење и мерење на 
криминалот. Нивното постоење не значи дека овозможува објективно 
броење и евидентирање на криминалот. Доколку се согласиме со 

                                                           
23 Анализата е направена врз следниве документи и правни акти: Закон за кривична 
постапка, Службен весник на Република Македонија бр. 150/2010, Закон за полиција, 
Службен весник на Република Македонија бр. 114/06, Закон за прекршоците против 
јавниот ред и мир, Службен весник на Република Македонија бр. 66/2007, Кривичен 
закон, Службен весник на Република Македонија бр. 37/96, МВР, Годишен извештај 
на Министерството за внатрешни работи за 2017 година, МВР, Оддел за 
криминалистичко разузнавање и анализа, Годишен извештај на БЈБ 2016, МВР, Сектор 
за внатршни работи Скопје, Годишен извештај за 2015 година, МВР, Стратегија за 
развој на полицијата 2016 – 2020, Правилник за начинот на вршење на полициските 
работи, Службен весник на Република Македонија бр. 149/2007, Измени и 
дополнувања, Службен весник на РМ бр. 117/2014, Правилник за содржината и 
начинот на водење на евиденциите на полицијата и формата и содржината на 
образецот на евиденциите на полицијата, Службен весник на Република Македонија 
бр. 160 /2013, Реформа на полицијата во рамката на реформите на кривично-
правниот систем (2013). ОБСЕ – Мисија во Скопје, Технички извештај за процена ПЈРМ 
(2010). Оддел за статистика и истражување при Канцеларијата на Обединетите нации 
за дрога и криминал (УНОДЦ). 
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тезата дека и правилата, односно законите, се пишуваат и служат за 
остварување на целите на владеачката структура, тогаш следува 
прашањето дали правната рамка обезбедува објективни податоци. И 
веднаш ќе одговориме: не целосно. Всушност, анализата на правната 
рамка покажува одредени пропусти и нерегулирања или одредени 
непишани правила, кои ја „искривуваат“ реалноста на пријавениот 
криминал.   
 
Правна основа 

Врз основа на анализата на правната регулатива поврзана со 
евидентирањето на пријавениот криминал, како и врз основа на 
ставовите на испитаниците, се дојде до следниве сознанија: 
 
Делата по приватна тужба не се дел од официјалните статистички 
евиденции. Кривичните дела што се гонат по приватна тужба, и покрај 
тоа што се евидентираат во одредени полициски евиденции и 
документи (во системот ЛОТУС, во записникот за примање пријава за 
кривично дело (или во записникот од извршен увид), во евиденцијата 
за кривични дела кои се водат по приватна тужба) не влегуваат во 
официјалните статистички прегледи и извештаи. Тие дела не се 
внесуваат во кривичниот уписник, каде што се евидентираат само 
кривичните дела што се гонат по службена должност, и оттука не се дел 
од системот за автоматска обработка на податоци од каде што се 
генерираат официјалните статистички податоци за криминалот. На 
прашањето: Зошто кривичните дела што се гонат по приватна тужба не 
се дел од официјалните статистики?, честите одговори се кревање 
раменици, „никогаш тие дела не се коментирале“ или тоа е 
„затекната пракса“ (искази од интервјуирани лица). 
 
Кога нема официјално оштетен, не постои ниту официјално кривично 
дело. За едно кривично дело да се евидентира во службените 
евиденции, оштетениот (физичко или правно лице) треба да го пријави 
делото на записник за пријава на кривично дело. Кога има потреба да 
се изврши увид на местото на настанот, тогаш, во зависност од 
кривичното дело, се бара согласност од оштетениот (на пример, увид 
при кражба во стан). Оттука, изјавата на оштетениот на записник, 
односно неговата согласност при вршење на увидот му дава значење 
на официјално оштетено лице. Тоа значи дека, според полициската 
практика, за едно извршено и пријавено кривично дело да стане дел од 
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службените евиденции, неопходна е изјава на оштетениот за примање 
пријава дадена и своерачно потпишана на записник. Или, доколку е 
потребен увид во приватни објекти, неопходна е согласност на 
сопственикот, односно оштетениот од извршеното кривично дело. 
Оттука, сè додека оштетениот не го пријави делото на записник, 
односно  не се согласи за понатамошно процесирање на настанот од 
страна на полицијата, тој настан официјално не се евидентира како 
кривично дело и не може да се брои во статистичките евиденции за 
криминалот. Поради тоа, основната премиса е дека кога нема 
официјално оштетен, не постои ниту официјално кривично дело. За 
илустрација на ваквите тврдења ги наведуваме следниве искази од 
интервјуираните лица: 

(1) Ако не сака да пријави, не можеме ние да му наложиме насила 
да пријави. 

(2) Ако нема пријава, нема дело. 
(3) Има случаи кога странката не сака да разговара. 
(4) Не, не постојат, за нас се невидливи. 
(5) Ако нема оштетен, нема кривично дело... Таков е законот. 
(6) Невидливо и не можеш да го броиш. 
(7) Ако немате оштетен, немате кривично дело званично. 
(8) Непријавено кривично дело, и ако званично ти немаш 

оштетен, како ќе имаш сторител на кривично дело кога 
званично не постои кривично дело... се дур не е процесирано 
кривично-правно. 

(9) Не е дело официјално... Ние може ги имаме, ние како ќе го 
докажеме делото, јавниот обвинител нас ни бара записник да 
има.  

(искази од интервјуирани лица) 
Во таа насока, во полициските статистички евиденции не се 

бројат пријавените кривични дела кога: 

 оштетениот го пријавил делото, но се откажал од 
понатамошно гонење, 

 трето лице го пријавило делото, но оштетениот одбива да 
даде изјава на записник и кога 

 оштетениот го пријавил делото, но им е недостапен на 
органите за да даде изјава на записник. 

Врз основа на наведените искази се потврдува фактот дека 
статистичка вредност и бројка добиваат само оние кривични дела што 
се гонат по службена должност и кои оштетениот ги пријавил, односно 
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дал изјава или согласност на записник да го процесира случајот. Како 
што наведуваат дел од испитаниците: „обврзан си да постапуваш по 
налог“ или „бројката се гледа само од аспект на работата на 
полицијата“. 

Значи, објективниот криминал се базира на пријавени, 
евидентирани и процесирани кривични дела. Оттука, можеме да 
заклучиме дека записникот (за примање пријава за кривично дело или 
од извршен увид) претставува основа за понатамошно постапување или 
основа за добивање статистичка бројка бидејќи, како што наведуваат: 
„нејзиниот потпис на записник, грубо кажано, е налог за 
постапување на службата“ (исказ од интервјуирано лице). 
 
Правила на броење на кривичните дела и сторители 

Правилата на броење на кривичните дела и на сторителите се 
потребни заради унифицирање на полициската практика при 
евидентирање на кривичните дела, особено на покомплексни 
кривичноправни настани: кога се вршат повеќе кривични дела 
истовремено или во одреден временски интервал или кога учествуваат 
повеќе сторители или жртви (односно кога се работи за стек на 
кривични дела и продолжено кривично дело). Во тој дел не постојат 
јасни правила и стандарди и поради тоа се јавуваат разлики во 
толкувањето и евидентирањето на кривичните дела. 

Повеќе извршени кривични дела во рамките на еден кривично 
правен настан. Кога се извршуваат повеќе кривични дела истовремено 
во рамките на еден настан или во една серија потребно е да се 
постават одредени стандарди на броење на делата. Во такви случаи 
треба да се прави разлика меѓу кривични дела извршени во реален и 
во идеален стек. Иако сите извршени кривични дела се евидентираат 
во еден записник (за примање кривична пријава или од извршен увид) 
и со тоа добиваат еден идентификациски број (КУ број), во базите со 
податоци од каде што се генерираат статистичките податоци за 
криминалот (во електронскиот крим. уписник и во ХОСТ-системот за 
автоматска обработка на податоци) се внесуваат посебно, односно 
секое кривично дело добива посебен статистички број. На пример, кога 
при еден настан е извршено „противправно лишување од слобода“, 
„присилба“ и „тешка телесна повреда“, секое посебно кривично дело 
се евидентира во базите со податоци. Поради ваквиот начин на 
прикажување на статистичките податоци се добива впечаток дека 
станува збор за посебни кривичноправни настани, односно случувања. 
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Како и по примерот во одредени земји, при статистичкото 
прикажување на делата извршени во стек, односно при нивното 
броење, добро е да се усвои т.н. хиерархиско правило или правило на 
главно кривично дело, кое ќе се брои во статистиката за криминалот. 
Или, покрај кривичното дело, како единица на броење може да се 
земе и случајот или идентификацискиот број на еден настан со цел 
да се утврди стапката на пријавени кривичноправни настани во текот на 
одреден период. 
  
Преквалификуваните и отфрлени кривични дела од страна на 
јавното обвинителство не се коригираат во месечните полициски 
статистики.  

Месечните статистички прегледи што се подготвуваат од страна 
на службата за статистичко истражување и документирање не 
подлежат на корекции кога во понатамошната кривична постапка, 
јавното обвинителство ќе го преквалификува делото или ќе ја отфрли 
пријавата како неоснована. На пример, податоците покажуваат дека 
бројот на отфрлени кривични пријави од страна на јавното 
обвинителство се зголемува низ годините, такашто во 2014 година тој 
процент изнесува 22 %.24 Отфрлените кривични дела остануваат да 
бидат дел од полициската статистика. 

 
Година Вкупно поднесени 

кривични пријави 
Отфрлени 

кривични пријави 
2010 11.823 100 % 1.277 11 % 
2011 11.519 100 % 1.403 13 % 
2012 10.806 100 % 1.625 15 % 
2013 11.444 100 % 1.637 16 % 
2014 11.268 100 % 2.451 22 % 

 
 
Полициски дискрециски практики при класифицирање и 
квалифицирање на пријавените настани  

 

                                                           
24 Трајков, Д. (2016). Улогата на полицијата во новиот модел на кривичната постапка 
во Република Македонија (одбранет магистерски труд на Правниот факултет во Штип, 
Универзитет „Гоце Делчев„ – Штип), стр. 95, објавен на: 
http://eprints.ugd.edu.mk/18168/1/магистерски труд %20 - Далибор Трајков. pdf  
 

http://eprints.ugd.edu.mk/18168/1/магистерски%20труд


 
 

120 
 

 
Врз основа на спроведеното истражување и добиените искази 

на испитаниците, може да се идентификуваат неколку фактори што 
влијаат врз процесот на одлучување на полициските службеници за 
класифицирање на пријавениот настан. Тие се: 

 
а) начинот на презентирање на пријавениот настан до оние 
служби што треба да одлучат 
Од големо значење при процесот на класифицирање е како ќе 

им се пренесе и опише настанот на инспекторите и на дежурниот јавен 
обвинител, бидејќи преку таа претстава и опис тие добиваат слика дали 
и за какво кривично дело станува збор. Во одредени случаи, може и 
еден детаљ или елемент поврзан со околностите под кои се случил 
настанот да одлучи дали е извршено и кое кривично дело е извршено. 
Притоа, намерата на сторителот е од примарно значење, а во некои 
случаи, кога не е јасно што сторителот сакал да направи, таа е тешко да 
се утврди, имајќи предвид дека при евидентирањето, најголемиот 
процент (може да достигне и до 99 %) од пријавените настани се со 
непознат (НН) сторител. Токму затоа, голем дел од испитаниците се 
согласуваат дека начинот како и што се пренесува има големо значење 
врз класификацијата на пријавените настани и врз правната 
квалификација на кривичното дело. Изоставувањето или 
премолчувањето одредени детали поврзани со настанот од страна на 
полициските службеници може да се случи и поради нестручност или 
желба настанот да се прикаже на еден или на друг начин. За потврда го 
наведуваме следниов исказ: 

(1) Обвинителот седи во канцеларија. Он ќе донесе одлука во 
зависност од тоа како јас ќе му презентирам од терен... Ако 
сакам јас да добијам нешто во некој правец ќе му го 
презентирам така... Он ќе рече добро... Он си добива слика од 
тоа ти што ќе му го пренесеш. 
Имајќи го предвид наведеното, секогаш кога е можно, 

фактичката состојба на пријавениот настан треба да се утврди од страна 
на инспекторите од одделенијата за имотни деликти или насилен 
криминал. Покрај пренесувањето информации за извршеното дело на 
лицето што одлучува, исто така, од значење е и како самата оштетена 
страна ќе го презентира случајот на полицијата бидејќи има случаи на 
преквалификување на делото, кога по повикување на сторителот се 
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утврдува друго законско битие на пријавениот настан. За илустрација го 
наведуваме следниов исказ: 

(1) Ќе дојде кај нас од оштетените и ќе рече ме тепаше тој и тој 
и ние го повикуваме и гледаме и тој помодрен... Се менува со 
службена белешка која оди во прилог. 
 
б) незнаење и неискуство на полициските службеници 
Искуството, знаењето и посветеноста на полициските 

службеници од униформираниот дел и од криминалистичката полиција 
имаат значајна улога при класифицирањето и квалифицирањето на 
настанот. Но, според исказите на испитаниците, полицијата се соочува 
со одредени проблеми поради нестручноста и незаинтересираноста, 
посебно кај младите полицајци – приправници. Поради тоа, полицијата 
може да се соочи со повеќе предизвици на долг рок доколку не се 
исполнуваат основните критериуми при водење на кадровската 
политика, вклучително и начинот на кој се пренесува знаењето од 
постарите на помладите колеги во полициските служби. Конкретно, при 
спроведувањето на истражувањето, дел од испитаниците за 
нестручноста и неискуството на одредени полициски службеници се 
повикуваат на кадровските решенија според кои на значајни места во 
полициските станици и во одделенијата за имотен и насилен криминал 
се ставаат лица кои претходно немале „допир“ со кривичната материја, 
односно со евидентирањето, класифицирањето и квалифицирањето на 
пријавениот криминал. На пример, според исказите на дел од 
испитаниците: 

(1) Од потраги, од не знам ти каде, ги ставаат во имотни 
деликти... И во имотни деликти ги ставаат во потраги. 

(2) Од 10 водичи, двајца знаат. Тоа е реалноста... Од 
обезбедување, водич, од специјална единица, 
сменоводител... треба да му најдеш соодветно работно 
место. 

Ваквите состојби, на долг рок, можат значајно да влијаат врз 
процесот на објективно евидентирање на пријавениот криминал. 

 
в) околности поврзани со одредени елементи на кривичното 
дело 
Врз дискрециското одлучување на полицијата можат да влијаат 

и одредени елементи поврзани со сторителот, со жртвата, со начинот 
на извршување или со други околности. Така, на пример, полицискиот 
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службеник може да одлучи делото да го класифицира како прекршок, 
доколку жртвата не сака да поднесе кривична пријава против 
сторителот. Или, доколку жртвата не достави лекарска документација 
за телесните повреди, пријавениот настан се евидентира како „физички 
напад“ против ЈРМ. 
 
 
Организациската структура и капацитетите на полицијата 

 
Униформираниот дел е згазен од работа. 

(исказ од интервјуирано лице) 

 
 Во делот на организациската структура и капацитетите на 
полицијата, врз основа на исказите на испитанците ги наведуваме 
следниве фактори поврзани со евидентирањето на пријавениот 
криминал.  
 
 
Оптовареност со работа 
 Полициските станици од општа надлежност опфаќаат голем број 
задачи, редовни и вонредни активности.25 Тие се надлежни за 
одржување на јавниот ред и мир, за обезбедување на местото на 
настанот, за обезбедување протести, објекти, спортски натпревари, 
други јавни настани, за комуникација со странки, за примање странки, 
за упатување, за задржани лица, за позорна дејност, за превенција, за 
покривање на безбедносни реони, за откривање и фаќање сторители. 

                                                           
25Полициски работи според Законот за полиција се однесуваат на: заштита на 

животот, личната сигурност и имотот на граѓаните; заштита на слободите и правата на 
човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот на Република Македонија, законите и 
ратификуваните меѓународни договори; спречување на вршење кривични дела и 
прекршоци, откривање и фаќање на нивните сторители и преземање на други со 
закон определени мерки за гонење на сторителите на тие дела; идентификување и 
потрага по непосредна и посредна имотна корист прибавена со сторено казниво 
дело; одржување на јавниот ред и мир; регулирање и контрола на сообраќајот на 
патиштата; контрола на движењето и престојот на странци; гранични проверки и 
граничен надзор; укажување помош и заштита на граѓаните во случај на неопходна 
потреба; обезбедување на определени личности и објекти (член 5). Тоа значи дека 
полициските станици се надлежни за вршење на претходно наведените работи во 
рамките на своето територијално подрачје.  
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Покрај тоа, полицијата укажува помош при природни непогоди и други 
несреќи и за спроведување извршни одлуки. Освен наведените 
редовни и вонредни полициски активности, полициските станици 
вршат и административна работа: пополнување евиденции, обрасци, 
досиеја, подготовување планови, извештаи и разни проценки.  

Таквиот обем на работа (оперативна, превентивна, 
административна) влијае врз намалување на квалитетот или 
маргинализирање на оние активности што се поврзани со откривањето, 
утврдувањето на фактичката состојба и евидентирањето на пријавените 
кривични дела. Иако, генерално, испитаниците се согласуваат дека 
поради преголемиот обем на работа се намалува ефикасноста во 
откривањето и одвраќањето од криминал, сепак, оптовареноста со 
работа директно и/или индиректно е поврзана и со квалитетот и 
објективноста на неговото евидентирање. Уште повеќе, оптовареноста 
со работа влијае и врз мотивираноста и врз проактивното дејствување 
на полицијата самоиницијативно да открива и пријавува кривични 
дела. Во таа насока, дел од испитаниците аргументираат дека се 
премногу ангажирани со активности што не се поврзани со 
откривачката дејност на полицијата. Во прилог ги наведуваме следниве 
искази: 

(1) Знаете зошто не може да биде во целост нашиот план (заб. 
на авт.заб. на авт. месечните планови кои однапред се прават од 
страна на водичите на ниво на сектор)? ... Зашто 
обезбедувањата на фудбалски натпревари ги нема во план, 
протести нема, самити нема, елементарни непогоди нема... 
Со тоа идење материјалот се натрупува... Тоа е тој проблем.  
Полициската работа не може да ја предвиди никој, не постои. 

(2) Со тоа сме премногу окупирани (со протести)... Значи, 
генерално, полициска работа имаме многу малце што ја 
работиме зашто сме преокупирани со, од типот, граѓани, 
поплаки, овој комшија ми пушташе вода, ми шушкаше, ми 
тропна... Премногу такви некои површни работи вршиме, од 
поплаки..., мирење на граѓаниве, отколку со криминал да 
завршиш работа, со тие сме пренатрупани, а таа мора да ја 
расчистиш. 

(3) И да сака не може да оствари контакти со граѓаните... 
Постојано се ангажирани на други активности, протести и 
слично. 
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(4) Ние работиме и ЈРМ и поплаки и закон за јавна чистита и 
манифестации и обезбедување и протести, комплетно сѐ 
работиме.  

(5) Како ќе го покриеш (заб. на авт. подрачјето), а секојдневно има 
кривични дела... Ти едно си фатил да работиш, друго искочило, 
друго, друго, друго, старото више заостанало... Немаме 
систем на работа, мора да се смени тој систем... Вака ништо 
не правиме, само се трупаат. 

(6) Секој полицаец е натрупан со обврски, све прави, значи, 
полицаецот све прави од поштар до... една интервенција, 
друга, му се трупаат, во најмал можен рок таа да ја пренесе 
информација за да запознаеш над него некој за да тој да 
каже... зашто го чека него и следната интервенција... Тие 
нема кој да ги заврши, мора он да ги заврши. 

(искази од интервјуирани лица) 
Според наведените искази, голем процент од полициската 

работа отпаѓа на вонредни полициски активности, а на годишно ниво, 
дури и 50 % се однесува на вонредни активности.  Покрај нив, работата 
на полицијата дополнително е оптоварена и со зголемениот криминал, 
особено со тешките кражби по станови во некои делови од градот. 
Нивното расветлување, за да биде поефикасно, треба да е во чекор со 
кадровските и со техничките капацитети на полицијата, што значи, 
повеќе човечки ресурси, повеќе возила, пософистицирана опрема, 
повеќе средства. Во непроменети кадровски, технички и материјални 
услови се намалува полициската ефикасност, а можни се и грешки при 
евидентирањето, класифицирањето и квалифицирањето на кривичните 
дела.  

 
Недоволен број полициски службеници  
 Зголемениот обем на работа во корелација со недоволниот број 
човечки ресурси во полициската служба е поврзан со „објективната 
слика“ на евидентираниот криминал. Всушност, бројот на полициски 
службеници отсекогаш бил проблем во полицијата. Според одредени 
искази на испитаниците, на ниво на СВР Скопје униформираниот дел од 
полицијата со работни места е пополнет од 35 % до 40 %. Во прилог на 
ограничените кадровски капацитети е и околноста според која 
постоечкиот број инспектори и групи за интервенција не е доволен да 
го покрие целото градско подрачје или да бидат во чекор со 
зголемениот криминал. Значи, генералната слика е дека нема доволен 
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број полицајци на терен, а и од тие што треба декларативно да бидат 
присутни на одреден безбедносен реон, поради ангажираноста на 
други вонредни активности, не можат да ја вршат редовната позорна 
дејност. Како што наведуваат: „нема секојдневие... треба да стои пред 
собрание... се преземаат мерки за расчистување на пазар“. Оттука, 
поради тоа што полициските станици не се целосно „покриени“ со 
полициски службеници согласно предвидената систематизација на 
работни места, во услови на зголемен обем на работа, се прават 
приоритети и, понекогаш, покрај другите активности, може да трпи и 
квалитетот на евидентирањето на пријавениот криминал. За 
илустрација ги наведуваме следниве искази од испитаниците: 

(1) Сѐ трпи, време на чекање, странки, не можам да ја пуштам 
екипата, се чека саат-два. 

(2) Нашиве се трудат да бидат присутни, но ние сме во мањина 
со полицајци. Сегде е тој проблем и сега нормално, кога нема 
присуство, кога нема превентивно делување, криминалот си 
владее, нашите не можат да стигнат. 

(3) Ние функционираме со минимални сили. 
(4) На територија на РМ со најмалце број полицајци и најмал број 

старешински кадар, дали водичи дали сменоводители. 
(искази од интервјуирани лица) 

 
Експертиза и знаење на полициските службеници 
 Персоналните капацитети, експертизата и професионалноста, 
исто така, можат да се поврзат со објективната слика на полициски 
евидентираниот криминал, бидејќи грешките во постапувањето често 
се прават од незнаење и од нестручност на кадарот. Во таа смисла, меѓу 
испитаниците има поделени мислења за квалитетот и стручноста, 
особено на младите полицајци или приправници. Според нив, еден дел 
од младите се добри, мотивирани, но другиот дел се 
неизаинтересирани, немотивирани и неквалитетни. Наведените наоди 
ги поткрепуваме со следниве искази:  

(1) Полицајците на терен многу се неуки, буквално ги 
преведуваме... Во едно лице се зборува, не сум нешто 
задоволна 50 - 50%. 

(2) Никој нема да дојде да каже како да ја пополни пријавата... 
записникот... Слабо, многу слабо, како доаѓаат сѐ послаби. 

(3) Задоволен сум од „новите деца“.  
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(4) Поголемиот број се добри (заб. на авт. приправниците), други 
не се активни, не се интересираат, не прашуваат. 

(5) Кадарот со кој располагам е слаб. 
(6) Има многу добри деца... Има солидни. 
(7) Обично неискусните колеги знаат да згрешат. 

(искази од интервјуирани лица) 
 

Мотивираност и проактивност на полициските службеници 
 Мотивираноста и проактивноста на полициските службеници 
можат значајно да влијаат не само врз процентот на расветлување, туку 
и врз процесот на евидентирање, правилно класифицирање и 
квалифицирање на кривичните дела. Според поголемиот дел од 
испитаниците, полициските службеници не се многу мотивирани и 
проактивни во вршење на своите активности. Обратно, кај нив е 
присутна демотивираност и „пасивизација“. На прашањето: дали 
полициските службеници се мотивирани и проактивни во откривање и 
расветлување на кривичните дела, поголем дел од испитаниците 
наведуваат: 

(1) Не работат, се плашат... Реалноста е катастрофа... Јас како 
полицаец се плашам... Се некако привидно... Ја упропастија 
целата структура, треба да се мотивираат, а единствена 
мотивација се пари. 

(2) Зошто да ризикувам ако тоа не се вреднува. 
(3) Кај новите ништо не ги интересира. 
(4) Дел од нив покажуваат интерес, дел од нив мислат дека 

доаѓаат за плата. 
(5) Бидејќи нема варијабила, има пасивизација... Не иде во 

корелација со откривачката моќ на полицијата. 
(6) Џабе е сега, нема награди за реализирани кривични дела. 
(7) Наградувањето во МВР не е по заслуга и по кариера. 
(8) Полицајци (заб. на авт.  младите) никаква заинтересираност, 

толку се самоуверени. 
(9) Уво не го боли, ако му дадам наредби (задачи) ќе постапи. 
(10) Незаинтересираност, никој не те брка, никој не те 

казнува, исто ти е, и вака и така таа плата ќе си ја земеш. 
(11) Некој дошол да биде само кукла статуетка... Луѓето 

(заб. на авт. што платиле за да се вработат) се заинтересирани 
само да си ги вратат парите... Друго не го интересира него. 

(искази од интервјуирани лица) 
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Оптовареност со административна работа (папирологија) 
Евидентирањето на преземените дејствија во одредени 

обрасци, евиденции, бази на податоци и системи за автоматска 
обработка на податоците е основа за понатамашна анализа, обработка 
и статистичко истражување и документирање на криминалитетот. 
Писмените документи, односно писмениот запис е нужен за 
забележување на фактичката состојба поврзана со делото, со 
сторителот и со жртвата. Други писмени документи се користат како 
процесни гаранции во понатамошната постапка, трети како основа за 
понатамошно процесирање, четврти за оцена на работата 
индивидуално, за секој полициски службеник, и општо, за станицата. 
Оттука, значајна карактеристика на полицијата е што таа се 
карактеризира со формализам, водење белешки и/или евиденции за 
секое преземено дејствие (за да остане запис за тоа што се презело). 
Покрај тоа, голем дел од полициските задачи се заснова на писмени 
наредби, инструкции и телеграми дадени од повисоките полициски 
структури. И сето тоа е дел од основната полициска работа и од 
секојдневието што опфаќа значаен дел од работниот ден. Бидејќи сите 
полициски активности мораат да бидат евидентирани и документирани 
(во спротивно, неевидентирањето е казниво), откривачка или, како што 
наведуваат, „вистинска или права“ полициска работа има многу малку. 
Наведената состојба е идентификувана и често критикувана од страна 
на полициските службеници. За илустрација ги наведуваме следниве 
искази:  

(1) Сѐ е направено на административна работа до немајкаде. 
(2) Писарската работа е обемна... и треба тој сектор да биде 

поголем (поголем број вработени). 
(3) Ние сме сведени на писари. 
(4) Превише за во полиција (што се води евиденција) тоа е многу 

администрација, во седум (7) книги...  
(5) Тоа водење не е проблем (заб. на авт.  евидентирањето)... 

Проблем е што заостанува работата... За во полиција тоа е 
многу затоа што еден настан е непотребно да биде 
евидентиран во седум книги, тоа е непотребно. 

(6) не се корисни (сите тие книги), премногу папирологија, мое 
мислење, а премалку она што викаме суштината да го 
изработиш делото. 

(7) Пренатрупано со евиденции и со книги и од тоа не можеш да 
постигнеш да ја вршиш правата полициска работа што 
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треба, да се излезе на терен, да се обави разговор со луѓе, со 
граѓани, со оштетени. 

(8) Сѐ е рачно, нормално дека има многу папирологија, сѐ се врти 
во круг. 

(9) Мене тоа не ми се свиѓа, доволна е една книга и лотус, 
верувајте дека е многу дуплирање, а нема потреба, доволно е 
само во компјутер. 

(10) За едно дело, јас, водичот, нашата аналитика,  
аналитика на СВР... треба сите материјали да се слеваат во 
едно досие... За сите имаме исто брдо. 

(11) Оперативата е сведена на тој ранг да немаш време да 
работиш оператива. Зошто?... Работам папирологија... Тоа 
мора да се смени. 

(12) Премногу настани, премногу администрација... Јас за 
едно повикано лице пополнувам шест (6) обрасци (повикано, 
општа белешка, службена белешка за повикано, за собирање 
информации, записник), тоа е премногу одземање на времето, 
тоа трпи теренот. Премногу административно се шириме за 
еден настан... Преоптеретени сме со записници. 

(искази од интервјуирани лица) 
Обемната и рачна административна работа е идентификувана и 

во Стратегијата за развој на полицијата 2016–2020. Во неа е 
наведено дека документацијата и размената на документите во 
рамките на Бирото за јавна безбедност се спроведува во хартиена 
форма, што има значително негативно влијание на ефикасноста во 
полициското работење. Не постои електронска централна унифицирана 
архива за складирање на сите документи, со што се спречува можноста 
за следење, која е неопходна во секој сегмент од работењето. Исто 
така, полициските службеници во оперативните комуникациски центри 
и во полициските станици, поради недоволната надградба на 
електронскиот систем, принудени се истите податоци рачно да ги 
внесуваат во повеќе полициски евиденции, со што значително се губат 
човечки ресурси во административни работи и се намалува 
ефикасноста на полицијата.  

Затоа се предвидува изградба на електронски систем за 
управување со документи, што ќе го забрза текот на работата и ќе го 
скрати процесот на нивно интерно испраќање. Се очекува да има и 
современи оперативни комуникациски центри и во другите сектори за 
внатрешни работи, каде ќе се инсталира нова електронска апликација 
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за евидентирање, следење и постапување по пријавите од граѓани со 
истовремено водење на сите полициски евиденции. Со тоа ќе се 
намалат административните обврски во полициските станици од општа 
надлежност, а повеќе време ќе се издвојува за оперативна работа. 
Значи, како активности се предвидени преминување од печатена 
форма во унифицирани дигитални записи и воспоставување 
електронски евиденции во полициските станици.   
 
 

ОДРЕДЕНИ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ  

 
 

 Официјалните статистички податоци за класичниот криминал 
се базираат на кривични дела што се гонат по службена 
должност, пријавени од страна на оштетенит,е и што се 
евидентирани како кривични дела во службените евиденции од 
страна на полицијата. Делата што се гонат по приватна тужба, 
делата за кои оштетениот се откажал од понатамошно гонење, без 
разлика што се гонат по службена должност, и делата што се 
класифицирани како прекршоци, и покрај постоење елементи на 
кривично дело, не се дел од официјалните статистички податоци. 
Поради тоа, статистичките податоци за пријавениот криминал не се 
одраз на вистински пријавениот криминал во полицијата, туку на 
нејзината работа да ги евидентира и процесира.  

 Утврдувањето на фактичката состојба на пријавениот настан 
е резултат на перцепцијата и на когнитивните способности на 
полицискиот службеник. Покрај наведените способности, 
полицискиот службеник е потребно да поседува знаење, 
професионалност и експертиза за да ги идентификува елементите, 
трагите и околностите поврзани со извршеното кривично дело. 
Токму затоа, класифицирањето на пријавениот настан и 
подведувањето под одреден член од кривичниот законик не треба 
да се остава на слободна процена на полициските службеници што 
немаат посебни знаења и вештини во таа област. Дилемите при 
утврдувањето на елементите на кривичното дело не смеат да бидат 
на штета, како на оштетената страна, така и на јавниот интерес и на 
довербата на граѓаните во полицијата. Затоа, се бара знаење, 
експертиза и посебна моќ на набљудување и расудување на секој 
што одлучува (што е задача на криминалистичката полиција) за да 
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се намалат грешките при класифицирањето на пријавениот настан и 
при давањето на правната квалификација. Во овој контекст, 
организацијата на работата на инспекторите по имотен и насилен 
криминал треба да ја следи организацијата на полициската станица. 
На пример, инспекторите да работат во две смени и да има 
домашно дежурство со задолжително излегување на лице место во 
случаи на пријавување на кривични дела. Инспекторот, во 
консултација со јавниот обвинител, потоа може да одлучи кој ќе 
постапува по кривичното дело. Исто така, обвинителите треба да ја 
преземат својата законска обврска за раководење на полицијата во 
откривањето на кривични дела и почесто да се на терен, односно на 
местото на настанот. 

 Спречувањето на вршење кривични дела, откривањето и 
фаќањето на нивните сторители е една од мноштвото 
полициски работи што се во надлежност на полициските 
станици. Бидејќи откривањето е само дел од полициските работи, 
во услови на зголемен обем на работа во другите области (јавен ред 
и мир, протести, обезбедување, асистенции, други вонредни 
активности и слично), се прават приоритети, при што едната работа 
може да „трпи“ (да се намали нејзината ефикасност) на штета на 
другата полициска работа, која во моментот е оценета како 
поприоритетна и обратно. Како што наведуваат дел од 
испитаниците: „полициската работа не може да ја предвиди никој, 
не постои“, така, и евидентирањето и откривањето на криминалот 
може да се намали заради извршување други полициски задачи и 
обврски. Ваквата состојба бара детаљно разгледување на 
проблемите со кои се соочуваат полициските станици, а кои го 
намалуваат „брзиот одговор“ на полицијата на пријавените настани. 
Главните проблеми се поврзуваат со ограничените кадровски, 
технички и материјални капацитети на униформираната и 
криминалистичката полиција.  

 Покрај објективните проблеми на полицијата во откривањето на 
криминалот, од одговорите на испитаницита може да се извлече 
заклучок дека постојат и бројни субјективни слабости. 
Објаснувањето дека „полициската работа не може да ја предвиди 
никој“, може да се прифати во смисла дека полицијата не може да 
го предвиди идивидуалното однесување на граѓаните, но 
познавањето на демографските, социјалните, економските, 
политичките, културните, етичките вредности на населението и 
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карактеристиките на околината на територијалното подрачје за кое 
се задолжени може да помогне во превенцијата и откривањето на 
криминалот. Нашата земја припаѓа во групата земји во развој, што 
значи дека има ограничени средства за јавните работи и за 
институциите, па и за полицијата. Меѓутоа, материјалните расурси 
зависат од парите со кои располага државата, а човечкиот капитал 
од знаењето што го поседува секој поединец и од неговото 
рационално користење. Испитаниците истакаа дека кадровската 
политика се води од нејасни критериуми, новопримените 
полициски службеници во значителен број ги оценуваат како 
незаинтересирани, а тоа укажува дека се расипува човечкиот 
капитал. Раководењето со вработените во секоја организација бара 
професионални раководители, кои нема да се потпираат само на 
службениците што совесно ја извршуваат својата работа, туку ќе 
успеат и тие што се незаинтересирани, пасивни, со мало знаење да 
ги вклучат во извршување на задачите. 

 Административната работа ја намалува оперативната и 
превентивната функција на полицијата во спречувањето и 
откривањето на криминалот. Голем број од службените 
евиденции, обрасците за службени белешки, записниците и другите 
регистри во полициските служби се пополнуваат рачно од страна на 
полициските службеници. Токму затоа, замената со централизиран 
систем за управување со документи (Document management system) 
во целост ќе ја олесни работата поврзана со пренос, зачувување, 
пребарување и увид во службените документи и ќе отстапи место 
на оперативната и превентивната функција. Истовремено, 
електронското водење и управување со документи ги намалува 
грешките, влијае врз побрз пренос, намалување на трошоците и 
унифицираност на документите. 

 Бидејќи класифицирањето на пријавениот настан од страна на 
полициските службеници и неговото подведување под одреден 
член од Кривичниот закон бара посебно кривичноправно и 
криминолошко знаење, се јавува потреба за соодветна едукација на 
униформираната полиција од наведените области. Иако гонењето и 
откривањето на сторителите е еден дел од полициските работи во 
рамките на ПСОН, сепак, соодветно кривичноправно и 
криминолошко знаење на одбрани теми е неопходно за 
професионалнo и стручно вршење на полициските работи во делот 
на класифицирањето на пријавените настани и правната 
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квалификација на одредени кривични дела. Во таа насока, во 
Наставната програма за основна обука на полицаец 
(Министерство за внатрешни работи, декември 2013) се 
предвидени часови, кои опфаќаат теми од Кривичниот закон, од 
Законот за кривична постапка, за постапување при дознавање на 
кривично дело, за постапување при посебни кривични дела 
(кражби, разбојништва, телесни повреди, сексуални деликти, 
семејно насилство, трговија со дрога итн.), на кои треба да им се 
обрне посебно внимание. Притоа, добро е да се издвојат часови и 
од областа на криминологијата, посебно за феноменолошките 
карактеристики на криминалот, за нивното препознавање, 
собирање и евидентирање. Значи, полициските службеници треба 
да поседуваат знаења за криминалот, не само како кривичноправен 
проблем, туку и како општествен и криминолошки. На тој начин, 
нивното постапување ќе добие не само практична вредност, 
гледано низ призмата на работата на полицијата, туку и 
општествена и научна вредност.  

 Официјалните статистички податоци   можат да бидат необјективни 
и поради корупција во полицијата. Ова истражување не се 
занимаваше со ова прашање, но одредени одговори на 
испитаниците упатуваа на можни случаи на намерно погрешно 
квалифицирање и квалификување на  настаните, што значи 
остварување на лични интереси или интереси на надворешни 
фактори како политички партии, лица од извршната власт и слично.  
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ПРОЦЕС НА СТАТИСТИЧКО ПРИКАЖУВАЊЕ И 
ДОКУМЕНТИРАЊЕ НА ПРИЈАВЕНИОТ КРИМИНАЛ ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: СОСТОЈБИ И 
ПРЕДИЗВИЦИ 

 
Најголема лага е статистиката. 

(исказ од интервјуирано лице) 

 
ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ: СТАТИСТИКА НА КРИМИНАЛОТ ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

  
Постоењето на организиран систем на статистика на криминалот 

е од големо значење за секоја земја заради носење на целисходни 
политики и одлуки во рамките на казненоправниот систем. Собирањето 
на проверени комплетни податоци за криминалот битно влијае на 
успешноста на сите учесници што се вклучени во негова контрола и 
превенција. Секоја институција од казненоправниот систем 
произведува огромен број податоци, записи, информации и документи. 
Тие добиваат значење само кога во пропишана процедура се 
организираат во статистичка форма, во која од т.н. сурови податоци се 
трансформираат во разбирливи и корисни информации, кои тогаш 
може да послужат за донесување на одлуки. 

Конкретно, статистиката на криминалот има задача да ги утврди 
основните и најважните карактеристики на различните видови 
кривични дела за одредено време и простор, неговиот обем, структура 
и тенденција на движење. Таа овозможува следење на бројот на 
откриените, процесираните и пресудените кривични дела, бројот на 
осомничени, обвинети и осудени сторители и нивната структура според 
пол, возраст и други обележја, бројот на повторници и на жртви, 
односно оштетени, начинот на извршување на делата, причините и 
условите за извршување на кривични дела, висината на материјалната 
штета и слично. Исто така, систематски водена статистика дава 
податоци што се корисни за оценување на активностите на 
институциите, податоци за времетраењето на секоја од фазите на 
кривичната постапка, податоци за изречени мерки, бројот на укинати 
или преиначени пресуди, утврдување на видот на кривичните дела што 
најчесто се откриваат, за кои се води истрага, се пресудени итн. Покрај 
тоа, статистиката може да влијае во позитивна насока врз 
унапредувањето на казнената политика, планирањето на репресивните 
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и превентивните мерки и во поефикасно управување со финансиските, 
техничките и човечките ресурси на институциите во казненоправниот 
систем. 

Оттука, вредноста и корисноста на статистиката на криминалот 
може да се согледа во три условно независни области: 

1. во управување: секој орган и институција треба да 
располагаат со капацитет да ги контролираат и да ги надгледуваат 
своите активности. Успешното управување со институциите се потпира 
на информации од кои ќе може да се утврди дали задачите и целите се 
навремено реализирани, на законски начин и дали расположливите 
материјални и човечки ресурси се користат ефикасно и ефективно. 
Колку е поголема и покомплексна институцијата, поголема е и 
потребата од статистички информации, особено за ресурсите, нивната 
просторна и временска лоцираност и за бројот на случаите што се или 
треба да се земат во работа. 

2. во планирање: планирањето подразбира идентификување на 
алтернативни патишта за постигнување на некоја идна цел. На пример, 
судовите во своето планирање треба да го идентификуваат начинот на 
кој ќе го намалат времето потребно за еден предмет. Впрочем, 
планирањето претставува разбирање на актуелната состојба, градење 
на критериуми за решавање на проблемите, инсталирање на систем кој 
ќе доставува информации како се остварува планот и дали целите се 
постигнати, а целиот овој систем на планирање се потпира на 
статистички податоци и информации; 

3. во истражување и анализа: овие активности се користат за да 
се добие одговор кои се причините, условите и поводите за 
криминалитетот, помагаат во разбирањето ан криминалните настани и 
во осознавање на врските меѓу криминалот и состојбите и промените 
во социјалните услови, намалувањето или зголемувањето на стапката 
или зачестеноста на одделни видови на кривични дела, со цел 
подлабоко да се разбере суштината. Статистиката на криминалот дава 
парцијална слика на вкупниот криминален контест, па затоа преку 
анализата, со вкрстување со останатите статистики од социјалната и 
економската област, може подобро да се разбере сликата што ја 
создава криминалитетот. 

Основни гранки на статистиката се дескриптивната статистика и 
статистиката на заклучување. Дескриптивната статистика се користи за 
да се опишат карактеристиките на феноменот и постоењето на врски 
помеѓу криминогените фактори, додека статистиката на заклучување 
има цел да донесе суд за карактеристиките на криминалот.  
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Статистичко истражување на криминалот 

Законот за државна статистика26 го дефинира статистичкото 
истражување како подготовка, прибирање, складирање и чување на 
податоците, анализа на податоците и нивното движење во повеќе 
области од социјално-економските и општествените состојби во 
државата. Носители на статистичките истражувања се државните 
органи и други јавни, научни, стручни и приватни институции. 
Истражувањата се спроведуваат согласно програмата за статистички 
истражувања, а носителите имаат обврска да ги вршат следните 
работи: подготвување на методолошка основа за истражувањето 
согласно постоечките меѓународно прифатени норми и стандарди, како 
и донесување на номенклатури и класификации. Тие, исто така, ги 
подготвуваат инструментите за реализацијата на истражувањата, вршат 
обработка на податоците и ги објавуваат добиените резултати. 
Актуелната програма (како и претходните програми) предвидува 
истражувања во делот на статистиката на криминалитетот што ќе бидат 
спроведени заеднички меѓу Државниот завод за статистика, 
Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, 
судовите, јавните обвинителства, казненопоправните и 
воспитнопоправните домови.  

Значи, статистиката на криминалот е процес со ралативно 
самостојни фази во рамките на статистичките истражувања. 

1. Собирање и евидентирање на податоци за одделните фази 
на кривичната постапка, извршувањето на казните, алтернативните 
мерки и мерките на безбедност. Во основа, се работи за собирање на 
податоци за сторени кривични дела, за откриените и осомничените 
сторители, за обвинети сторители, за правосилно осудени сторители, за 
лицата што ја сочинуваат затворската популација итн. За овие податоци 
во институциите на казненоправниот систем постојат статистички 
евиденции утврдени со закон и тоа во хартиена или во дигитална 
форма. 

2. Статистичка обработка значи групирање по утврдени 
класифицирања и квалифицирања, анализирање и презентирање на 
податоците за криминалитетот. 

3. Примена на статистички техники и методи, како што се: 
пресметување на стапка, пропорции, проценти и односи, фреквенции, 

                                                           
26 Службен весник на Република Македонија бр. 54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013 , 
42/2014, 192/2015, 27/16 и 83/18. 
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временски серии, мерење на репрезентативност, централна вредност, 
мерки на дисперзија и утврдување на индексот на квалитативна 
варијација, пресметување на веројатноста, односно бинарната 
дистрибуција на веројатноста, која ги објаснува криминалните шеми, 
постапка на тестирање на хипотези преку кои може да се оценуваат 
емпириски добиените параметри и може да се донесуваат заклучоци и 
одлуки. На ова треба да се надоврзат и други статистички техники, како 
што се: АНОВА, пресметување на коефициенти на корелација заради 
проверување на констатираните врски меѓу одделните параметри и 
користење на регресионен модел.  

4. Статистичката анализа претставува презентирање на 
добиените податоци во форма на наративно излагање со користење на 
претходно изработените табели, графикони и слично и со 
презентирање на заклучоци и предвидувања.  

Без да навлегуваме во подлабоко објаснување на сегашната 
состојба на статистичките истражувања на криминалитетот во нашата 
земја, спроведени од државните институции, сепак, може да оцениме 
дека процесот е со многу празнини, без користење на статистички 
техники и методи (ова особено се однесува на МВР), а се изведува само 
со водење на евиденции и броење на податоците од тие евиденции 
без нивна стручна статистичка обработка.   
 
Статистички евиденции на криминалот  
 

Во казненоправниот систем во нашата земја пооделните 
институции имаат различни статистички единици како основа за 
градење на нивните статистички евиденции. Така, во полицијата, 
основна единица во статистичките евиденции е кривичното дело, во 
јавното обвинителство основна статистичка единица е лице за кое е 
започната истрага или кривична постапка без оглед дали сторителот е 
познат, додека судовите во своите кривични уписници го евидентираат 
предметот. Според тоа, статистички единици се кривичните дела и 
сторителите (како лица), при што кривичните дела се прикажуваат по 
законскиот назив (во стек се прикажува секое дело, а продолженото 
дело се прикажува како едно дело). Кај сторителите одреден проблем 
претставува соучесништвото, кога треба да се изврши евидентирањето 
на соизвршителството, поттикнувањето или помагањето. Оттука, при 
броењето на сторителите треба да се внимава на следниве ситуации: 
(1) кога еден сторител извршува едно дело, (2) кога еден сторител 
извршува повеќе дела, (3) кога повеќе сторители извршуваат едно дело 
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и (4) кога повеќе сторители извршуваат повеќе дела. Повторништвото 
во сите релации е од посебно значење и задолжително треба да се 
евидентира, особено кога се работи за кривични дела со тешки 
последици. Може да се оцени дека статистичките евиденции на 
институциите во нашиот казненоправен систем даваат агрегатни 
податоци од евиденции воспоставени пред повеќе децении. Истите се 
потпираат на класификацијата на кривичните дела од Кривичниот 
законик на РМ. И покрај тоа што класификацијата и не е особено 
сложена задача, во изминатите децении, со големо задоцнување, ги 
следеше измените и дополнувањата на Кривичниот законик со новите 
кривични дела. Меѓутоа, воспоставувањето на општа класификација на 
кривичните дела треба да биде изработена од академската и стручната 
јавност на сеопфатен начин и осмислување на поткласификации на 
кривичните дела за да може поточно да се следат криминалните 
феномени и да бидат опфатени сите елементи на битието на 
кривичното дело. 

Статистиката на криминалитетот треба да се потпира на 
казненоправниот систем кој, во основа, е процес, којшто може да биде 
прикажан во следниве негови најважни етапи: сторување на кривично 
дело, известување до полицијата, евидентирање во полицијата, 
лишување од слобода на сторителот, осомничување на сторителот, 
обвинување на сторителот, осудување или ослободување на 
сторителот, осудување на казна затвор или со други казни и време 
поминато во затвор.   

Државниот завод за статистика секоја година подготвува 
публикација за сторители на кривични дела, но постои општа 
согласност дека „статистичката претстава ни оддалеку не ги прикажува 
вистинските состојби, а повеќе од половина пријавени случаи или 
барањата за водење постапка се одбиени, што индицира висок степен 
на неефикасност на системот на казнена правда, па показателите на 
движење на криминалот не може да се земат како најсигурна или како 
единствена основа за оценување на ефектите на казненото 
законодавство“ (Камбовски 2006).  

Со оглед на тоа што Заводот за статистика на РМ е централна 
институција за извршување на дејноста на државна статистика, постојат 
добри предуслови за интегрирање на релевантните статистики во 
државата како што се демографските и економските со статистиката на 
криминалот. Заводот треба континуирано да ги зајакнува човечките и 
техничките ресурси, да биде континуирано поддржуван од сите 
иматели на податоци, изразено преку институционализирање на 
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соработката и со обезбедување на трајни финансиски извори 
неопходни за спроведување на програмата на статистички 
истражувања.  
  
 
ПОЛИЦИСКИ СТАТИСТИЧКИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КРИМИНАЛОТ: 
ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМ 

 
 
Податоците за пријавеното кривично дело, кое се евидентира во 

записникот за примање пријава (во записникот од извршен увид или во 
кривичната пријава), како и во другите службени белешки, се чуваат во 
индивидуално досие. Тоа, за да добие статистичка бројка и вредност 
треба да помине процес на обработка, односно податоците треба да се 
внесат во соодветни бази на податоци, од кои ќе се генерираат 
статистички показатели и извештаи за состојбата со пријавениот 
криминал. Значи, статистичките податоци изразени во бројки, пред да 
се прикажат во статистички табели и графикони поминуваат низ процес 
на внесување во соодветни бази на податоци и нивно групирање, 
средување, односно статистичка обработка. Потоа, со примена на 
одредени методи и постапки на статистиката може да се врши анализа, 
прикажување на временска и просторна дистрибуција на криминалот, 
прикажување на неговиот обем, појавни облици, други карактеристики, 
утврдување на врските меѓу одредени карактеристики и слично.  

Имајќи го предвид наведеното, дел од истражувањето беше 
насочено да се утврди процесот на статистичко истражување и 
документирање на пријавениот криминал од страна на аналитичките 
служби при Бирото за јавна безбедност. Целта е да се согледаат 
процесите на внесување на собраните податоци во соодветни дата 
бази на податоци, нивното нумерирање, обработка и прикажување во 
статистички табели. Исто така, конкретен предмет на анализа беа 
официјалните статистички податоци за криминалот со цел да се 
согледа нивниот обем и распространетост, како и нивниот однос со 
стапката на расветлување. За таа цел се поставија следниве 
истражувачки прашања: 

1. Какви збирки на податоци се користат за внес на собраните 
податоци за криминалот? 

2. Кои методи и техники се применуваат за статистичка 
обработка и анализа на податоците: 

3. Што содржат официјалните статистички податоци? 
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4. Со кои предизвици се соочува службата за статистичко 
истражување и документирање? 

  
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
 
Внесување на податоци и нивна статистичка обработка 

 
 
 
Податоците за кривичните дела пред статистички да се 

обработат и документираат се внесуваат во повеќе евиденции. 
Меѓутоа, статистички се обработуваат само податоците за кривичните 
дела што се гонат по службена должност. Тие дела се преземаат од 
страна на одделенијата за имотни деликти и малолетничка 
делинквенција или од одделението за насилен криминал, за кои се 
отвора индивидуално досие за евиденција (заедно со сите пропратни 
документи), кое се проследува до службите за аналитика при секторите 
за внатрешни работи. Всушност, индивидуалното досие е основен 
извор на податоци за кривичното дело, кои се пополнуваат во 
месечниот кривичен уписник, во другите статистички бази на податоци 
и во системот за автоматска обработка на податоци (системот ХОСТ), 
што се водат во единицата за криминалистичко разузнавање и анализа 
(ЕКРА) при СВР Скопје.  

 I. Во ЕКРА, надлежната служба прво го заведува пријавеното 
кривично дело за кое има записник за пријава на кривична дело или 
записник од увид или кривична пријава во Кривичниот уписник 
(Уписник за кривична евиденција) и на случајот му доделува единствен 
идентификациски КУ-број. По внесувањето на потребните податоци од 
извршеното кривично дело во Кривичниот уписник, досието на 
предметот (заедно со сите писмени обрасци во прилог) се доставува во 
одделението за статистичко истражување и документирање (ОСИД) на 
понатамошна статистичка обработка.  

II. Во ОСИД се води кримелектронски уписник, што претставува 
централизирана, стандардизирана и систематизирана електронска база 
на податоци во ексел-форма. Во неа, надлежните служби, врз основа 
на податоците од индивидуалното досие, ја пополнуваат базата која 
содржи 19 карактеристики (колони) поврзани со елементите на 
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кривичното дело.27 Од нив се прават статистички анализи, а до одделот 
за криминалистичко разузнавање и анализа редовно се доставуваат 
(месечни, квартални, полугодишни и годишни) статистички прегледи за 
полициски евидентираниот криминал. Покрај наведениот уписник, во 
статистичката служба при СВР Скопје се води и дополнителен работен 
кримелектронски уписник, кој содржи дополнителни колони каде се 
внесуваат податоци за криминалот.28  

III. Паралелно со внесот на податоците во соодветни статистички 
табели, податоците се внесуваат и во системот за автоматска 
обработка на податоци (ХОСТ-систем) во кој, во посебни т.н. мапи се 
пополнуваат податоци за кривичното дело, за оштетениот и за 
сторителот (доколку е познат). Врз основа на собраните статистички 
прегледи од сите СВР, ЕКРАТА, на секои три месеци, подготвува вкупен 
статистички извештај. 

 
 

                                                           
27 Податоците што се пополнуваат во електронскиот кримуписникуписник се 
однесуваат на следново: глава од КЗ, член од КЗ, вид на кривично дело, познат 
сторител, фатен на лице место, непознат сторител, вкупно, расветлени кривични дела 
во извештаен период, ефикасност изразена во проценти, расветлени во други месеци, 
расветлени во други години, вкупно расветлени кривични дела, полнолетни 
сторители, малолетни сторители, деца сторители, вкупно сторители, кривични дела 
сторени од малолетници, повторници и притворени лица. 
28 Податоците што се пополнуваат во работниот кривичен уписник се однесуваат на: 
вкупен број на евидентирани кривични дела извршени на подрачје на еден сектор, 
податоци за кривични дела со НН сторител, кои ќе се расветлат во наредната година, 
сите кривични дела што се расветлени во тековниот месец, месецот и годината на 
заведување во месечниот кривичен уписник без разлика кога е извршено делото, 
името на организациската единица на подносителот на кривичната пријава, дали е 
поднесена кривична пријава за кривичниот настан или истиот е опфатен со друга 
претходно поднесена кривична пријава, месец и година на пријавување на 
кривичното дело во службените евиденции, без разлика кога е извршено кривичното 
дело, КУ-бројот, дали делото е расветлено или не, географска распространетост на 
евидентираниот криминалитет, кривичноправна квалификација на делото според  
кривичниот закон, висина на материјалната штета, бројот на пријавени лица-
сторители на кривични дела, број на кривични дела извршени од малолетници и 
деца, старосна структура на пријавените лица, број на повторници од пријавените 
лица сторители на кривични дела, број на изречени мерки притвор на пријавени 
лица, дела со специфичен објект на напад, статус на државјанство на пријавените 
лица, изречени мерки спрема нив, преквалификации на кривичните дела и датум на 
извршената преквалификација, издвојување на кривични дела според одредени 
карактеристики на законското битие на кривичното дело.  
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Статистички анализи, табели и извештаи за полициски 
евидентираниот криминал 

 
 
Правна рамка 
 Основните правни акти врз основа на кои се прави статистичко 
истражување и документирање се: 

(1) Упатството за начинот на водење на статистички 
податоци и начинот на известување на појавите и 
состојбите на јавната безбедност од 2008 година. 
Упатството го регулира начинот на водење на статистичките 

податоци за криминалитетот, јавниот ред и мир, безбедноста во 
сообраќајот, граничните работи, странците и управните работи (член 3). 
Во однос на криминалитетот, во Упатството е регулиран само начинот 
како се прави преглед на пријавените кривични дела и сторители 
поделени во пет области (класичен, економски, организиран криминал, 
криминал поврзан со трговија со дрога и оружје и криминал поврзан со 
кривични дела против државата). 

(2) Единствена методологија за прибирање и обработка на 
податоци за кривични дела и пријавени лица за МОС и 
статистиката на криминалитетот од мај 1983 година. 
Во наведениот акт детаљно се опишуваат обрасците (КРИМ 1, 

КРИМ 2 и КРИМ 3 и КРИМ 3а) и начинот на нивно пополнување, кои 
всушност, се основа за пополнување на системот за автоматска 
обработка на податоци (системот ХОСТ). 

(3) Посебни телеграми за водење на кривични дела од областа на 
семејното насилство, криминалот од омраза или 
компјутерскиот криминал. 

(4) Методологија за релевантни статистички показатели за 
мониторинг на антикорупциска политика за евидентирање 
на делата од областа на корупцијата. 
 
 

Што содржат статистичките извештаи и прегледи за полициски 
евидентираниот криминал? 

 
Од страна на Секторот за стратешки анализи и извештаи при 

Бирото за јавна безбедност на централно ниво и Одделението за 
статистичко истражување и документирање на ниво на град Скопје се 
прават редовни месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни 
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статистички извештаи/прегледи. Тие се добиваат како преку 
електронскиот кримуписник, така и преку системот ХОСТ. Иако 
генерално содржат ист вид податоци, сепак, официјалните статистички 
податоци што се објавуваат и публикуваат се генерирани од системот 
ХОСТ. 
 Тие содржат податоци за: 

 вкупниот број кривични дела: со познат и со непознат сторител, 

 вкупниот број расветлени кривични дела, 

 вкупниот број пријавени сторители: полнолетни, малолетни, 
деца/повторници и 

 вредноста на материјалната штета.  
Според видот на кривичните дела (т.н. номенклатура) направена 

е поделба во четири групи. Притоа, за секоја група таксативно се 
наведуваат членовите и ставовите од Кривичниот законик: 

(1) класичен криминал (имотен, крвен, сексуален, насилен), 
(2) економски криминал, 
(3) организиран криминал и 
(4) неовластена трговија (со дрога и со оружје). 

Притоа, статистичките прегледи можат да се прикажат во форма 
на табели или графикони со апсолутни бројки и проценти. Тие се 
дисеминираат, односно се објавуваат на веб-страната на МВР.  

 
За интерни цели на МВР и на другите служби (Министерството 

за правда) се прави дополнителна поделба на одредени облици на 
криминал. На пример, посебно се издвојуваат кривичните дела од 
областа на семејното насилство, криминалот од омраза, 
компјутерскиот криминал (вкупно 16 кривични дела), како и 
коруптивните кривични дела од висок профил. Подготвена е посебна 
методологија за релевантни статистички показатели за мониторинг на 
антикорупциска политика, според која е направен избор на одредени 
кривични дела (според член и став од КЗ) од областа на високата 
корупција. Наведната поделба се прави за потребите на 
Министерството за правда. Освен наведените, во МВР не се прават 
други поделби согласно одредени меѓународни класификации.  

 
Меѓународна класификација според ОН и ЕУ 

Канцеларијата за дрога и криминал на Обединетите нации 
(United Nations Office on Drug and Crime – UNODC) во 2015 година, за 
статистички цели на криминалот разви меѓународна класификација на 
криминалот (International Classification of Crime for Statistical Purposes – 



 
 

143 
 

ICCS). Таа се користи и од ЕУРОСТАТ, служба во рамките на Европската 
Унија, која е надлежна за собирање податоци за криминалот во 
Европскиот статистички систем од сите држави членки и држави 
кандидати за ЕУ.29 Кривичните дела се групирани во 11 категории: (1) 
дела што предизвикуваат смрт и намера да се нанесе смрт, (2) дела што 
предизвикуваат повреда или намера да се предизвика повреда, (3) 
дела што предизвикуваат повреда од сексуална природа, (4) дела 
против сопственоста што вклучуваат насилство или закана против 
личноста, (5) дела против сопственоста, (6) дела што вклучуваат 
контролирани психоактивни супстанци или други дроги, (7) дела што 
вклучуваат измама или корупција, (8) дела против јавниот ред, 
надлежните и државни органи, (9) дела против јавната безбедност и 
државната сигурност, (10) дела против природната средина, (11) 
останати дела што не се класифицирани.30 Досега во нашата земја од 
надлежните служби не се систематизирани кривичните дела според 
наведената меѓународна класификација или номенклатура. Поради 
тоа, нашите статистички податоци за криминалот не се дел од 
меѓународната статистика.   

Покрај наведените поделби, во службите за криминалистичко 
разузнавање и анализа на централно и на локално ниво се 
подготвуваат месечни извештаи/прегледи за безбедносната состојб,а 
во кои се прикажуваат бројките на извршени дела, кои се гонат како по 
приватна тужба, така и по службена должност. Извори на ваквите 
податоци се месечните прегледи и извештаи за евидентираниот 
криминал (кои се доставуваат од страна на полициските станици) и 
системот ЛОТУС. Но, бидејќи наведените безбедносни прегледи се 
интерни, доверливи и не се објавуваат, не се сметаат за официјални 
статистички евиденции. За нив, дел од испитаниците велат дека се 
полициски статистики, коишто интерно се разгледуваат и 
коментираат, односно служат за изработка на безбедносни проценки и 

                                                           
29 Првата колекција на криминалот од државите членки е направена во 2007 година. 
Досега се објавени седум изданија „Статистиките во фокус“ (Statistics in focus, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015), www. ec.europa.eu/eurostat/ 
30 Од англ. (1) Acts leading to death or intending to cause death, (2) Acts leading to harm 

or intending to cause to the person, (3) Injourous acts of a secual nature, (4) Acts against 
property involving violence or treat against a person, (5) Acts against property only, (6) 
Acts involving controlled psycho-active substances or other drugs, (7) Acts involving fraud, 
deception or corruption, (8) Acts against public order, authority and provisions of the State, 
(9) Acts against public safety and state security, (10) Acts against the natural environment, 
(11) Other criminal acts not elsewhere classified. 
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планови поврзани со безбедносната состојба. Оттука, службите за 
статистичко истражување и документирање прават разлика меѓу 
полициска (или интерна) и официјална (или јавна) статистика.31  

Статистичките податоци за криминалот се дел и од годишните 
извештаи како на СВР, така и на БЈБ. Меѓутоа тие не се објавуваат и 
дисеминираат. Единствени годишни извештаи, кои во последните 10 
години се јавно објавени, се: (1) Годишниот извештај за 2016 година на 
БЈБ и (2) Годишниот извештај за 2015 година на СВР Скопје. Покрај нив, 
на веб-страната на МВР се објавуваат и одредени проблемски анализи 
или анализи за дела од областа на семејното насилство, 
малолетничката делинквенција, трговијата со дрога, за одредени дела 
од организираниот криминал и слично. Но, таквите анализи се 
непотполни и не се подготвуваат и објавуваат редовно и системски.  

Врз основа на јавно достапните статистички извештаи и 
прегледи на пријавениот криминал, слободно можеме да заклучиме 
дека граѓаните, јавноста и академската заедница не можат редовно да 
ја следат неговата состојба и движење. Анализите на податоците и 
известувањата се базични и, во најголем дел, ограничени на апсолутни 
бројки (вкупни бројки) и проценти.  

 
 
Статистичко прикажување на евидентираниот криминал: слабости, 
приоритети и препопраки 

 
 

Процесот на статистичко прикажување на криминалитетот во 
Република Северна Македонија веќе подолго време се соочува со 
повеќе слабости, тешкотии и предизвици. Дел од тие слабости и 
предизвици се препознаени и поставени како клучни стратешки цели 
во повеќе стратешки документи на МВР, но дел се оставени на 
маргините без да добијат соодветно значење и вредност во 
планирањето на ефикасна стратегија за намалување на криминалот. 
Анализата на одредени стратешки документи: Стратешкиот план 2017–
2019, Стратегија за развој на полицијата 2016–2020, Реформи на 
полицијата во рамката на реформите на кривичноправниот систем 
(ОБСЕ, 2013), покажува дека Бирото за јавна безбедност многу повеќе 
акцент става на развојот на криминалистичкото разузнавање, на 

                                                           
31 Во полициската статистика влегуваат и делата што се гонат по приватна тужба и тие 
се прикажуваат во нивни интерни извештаи и безбедносни планови.  
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стратешките анализи и на изработката на аналитичките продукти, а 
многу помалку на статистичкото истражување и прикажување на 
криминалот. Впрочем, аналитичките служби при МВР се соочуваат со 
следниве слабости: 

 
Застарен и нефункционален систем за автоматска обработка на 
податоци 

Системот ХОСТ е воведен во 1976, а во употреба е од 1978 
година, што значи дека функционира веќе 40 години без дополнувања 
во поглед на некои елементи за начинот на вршење на кривичните 
дела и за вршењето на полициските работи. Тој е стар систем наследен 
од 80-тите, досега ненадградуван, неажуриран, освен што предметот е 
детално внесен во тој систем и индивидуално може да се разгледува и 
анализира.32 Покрај тој систем, другите статистички обработки на 
податоците се прават од ексел-табелите (од електронскиот крим. 
уписник), меѓутоа тие се на базично, дескриптивно ниво.  

Освен наведените, не постојат други унифицирани и 
национални бази за податоците за пријавениот криминал. Посебни 
статистички анализи и собирање податоци за конкретни кривични дела 
се прават ад хок и на барање на полициските служби или на други 
државни, меѓународни, јавни или научни институции и организации. Во 
такви случаи, податоците се собираат од системот ЛОТУС, од месечните 
извештаи на полициските станици и од други извори.  

Наведените слабости на информатичкиот систем од кој зависи 
статистичката обработка и документирање на полициски 
евидентираниот криминал се поставени како стратешка цел во 
Стратегијата за реформа на полицијата (2016–2020): 

 
Конкретна цел: Модернизација на информатичкиот 
систем на БЈБ 
Постоечкиот систем Хост на МВР којшто се користи за 
обработка на податоци за криминалитет не дава можност 
за автоматско генерирање на статистички податоци на 
криминалитетот и не постои можност за надградба и 
креирање на нови функционалности согласно барањата на 
корисниците. Поголемиот дел од работните процеси во БЈБ 
не се опфатени со информатичка поддршка, со што 

                                                           
32 Службата за информатика во МВР може да извади одредени статистички табели од 
системот ХОСТ. 
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значително се губат ресурси, како материјални така и 
човечки. Делот од апликациите, коишто во моментов се 
користат во БЈБ, а се развиени со сопствени ресурси, не се 
базирани на иста структура во поглед на ентитетите, 
што претставува проблем при интеграцијата на базата 
на податоци. Исто така, собирањето на податоците во 
овие апликации е само за намената на апликацијата без 
притоа да постои поврзување на различните апликации.  
Очекувани резултати: Се очекува информациите и 
податоците во БЈБ да бидат интегрирани во еден систем 
кој ќе биде базиран на еднократно собирање на податоци во 
таканаречени евиденции, и обезбедување на пристап до 
евиденциите на сите корисници, во рамките на нивната 
надлежност и пристапни права.  

 
Статистичкото истражување и документирање како 
непопуларна и неатрактивна работа 

Според ставовите на дел од испитаниците, работата во 
аналитичките и статистичките служби при БЈБ ја сметаат за казнена 
експедиција, неатрактивна и деградирачка. Дел од исказите се дека 
„ако сака некој да казни го става таму... го спушта неколку (7) нивоа 
подолу“. Покрај тоа, постои мислење дека работата е неинтересна, 
тешка, бесполезна, која никој не ја користи и неплатена во споредба со 
другите работни места. Поради тоа, ја оценуваат како ниско ниво на 
работа, односно работна позиција на која никој не сака да конкурира, 
како што иронично наведуваат дел од испитаниците: „Никој не доаѓа 
зашто ја сака работата?!“. Дополнително, кадарот што работи во 
аналитичките служби е немотивиран, со долгогодишен работен стаж, а 
дел од нив се пред пензионирање. Генерално, кај одредени 
испитаници се јавува незадоволство поради (1) политиките за развој на 
кадри и за пренесување на знаењето на новите колеги, (2) отсуството 
на соодветна обука, како и поради (3) несоодветните технички 
помагала за статистичко истражување и документирање.   

 
Несоодветни персонални капацитети: мал број и недоволно обучен 
кадар 

Квалитетот на работата зависи од компетентноста и од 
мотивираноста на кадарот. Меѓутоа, во службите за статистичка 
обработка и прикажување на криминалот, персоналот има базично 
ниво на познавање на статистичките истражувања и анализи, без 
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можност за дополнително и напредно ниво на обука. И самите 
испитаници се согласуваат дека „нема обучено кадри за аналитика.., 
пример проценти, анализа, не може секој, треба обука за тоа“. 
Имено, статистичката обработка бара посебни познавања за работа во 
ексел-програмата,33 меѓутоа нема доволно познавања за тие операции 
од кадарот освен за основните дескриптивни аналитички операции и 
пресметување на апсолутните и релативни фреквенции на криминалот. 
Новите кадри, на почетокот, се соочуваат со проблеми на адаптација и 
запознавање со бараните работни задачи. Затоа се предлага почетниот 
период од неколку месеци да биде подготвителен за новите вработени 
да можат да ги усвојат, односно да ги научат работните обврски.  

Освен со компетентноста и мотивираноста, статистичките 
служби се соочуваат и со недоволен број вработени, а според исказите 
на дел од испитаниците, кадровските решенија засега не се приоритет 
кај повисоките структури. Како што наведува дел од раководниот 
кадар, „бараш прогрес, а немаш персонален потенцијал“. 
 
Застарена правна рамка и практика 

I. Единствената методологија за прибирање и обработка на 
податоци за кривични дела и пријавени лица за МОС и за статистиката 
на криминалитетот од мај 1983 година, фактички, е нефункционална 
бидејќи обрасците крим 1, крим 2 и крим 3 не се пополнуваат рачно. И 
Упатството за начинот на водење на статистички податоци и начинот на 
известување на појавите и состојбите на јавната безбедност од 2008 
година е неажурирано, особено со новите инкриминации во 
последните 10 години.34  

                                                           
33Во ексел-програмата може да се прават повеќе пресметки и тестирања на 
податоците поврзани со криминалот. На пример, може да се пресметува аритметичка 
средина, стандардна девијација, тестирање на значајност на разлика, тестирање на 
корелација, пресметка на апсолутна, релативна и комулативна фреквенција и слично. 
34Во период од 10 години (2004–2015) во Кривичниот законик во Република 
Македонија се инкриминирани околу 65 нови кривични дела, што е за 1/4 повеќе од 
вкупниот број кривични дела до 2004 година. Тие дела се, најмногу, од областа на 
криминалот против човечноста и меѓународното право (11 нови инкриминации), од 
областа на јавните финансии, платниот промет и стопанството, односно од групата на 
кривични дела против службената положба (девет инкриминации), од областа на 
животната средина и природата  (осум инкриминации), од областа на кривичните 
дела против имотот (шест нови  кривични дела), како и од групата на кривични дела 
против јавниот ред (пет кривични дела). Исто така, воведени се две нови кривични 
дела против животот и телото, против изборите и гласањето, против половата 
слобода и половиот морал, против културното наследство, природните реткости, 
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II. Исто така, не постојат пишани стандарди за евидентирање, 
ниту правила за броење на криминалот со кои би се усогласиле 
различните полициски практики. Според одговорите на испитаниците, 
кога се извршуваат кривични дела во стек (идеален, реален или 
привиден стек), понекогаш во записникот (за пријава или од увид) се 
запишува само најтешкото дело, додека понекогаш сите дела 
поединечно. Постои неуедначена практика и при евидентирањето на 
кривичните дела кога во еден кривичноправен настан е извршено 
убиство врз три лица. Така, иако станува збор за идеален стек и би 
требало да се евидентира како едно кривично дело, според одредени 
искази, секое убиство се брои посебно и оттука, во официјалните 
статистички евиденции се бројат како три кривични дела. 

III. Или, при броење на сторителите на кривични дела, кога еден 
сторител извршува повеќе кривични дела истовремено, истиот тој 
сторител, во статистичките евиденции, се брои толку пати колку што 
извршил кривични дела. 

IV. Несоодветна практика при броење на сторителите се јавува и 
кај повторниците. Кога еден сторител е извршител на повеќе кривични 
дела, тој, во статистичките евиденции се брои како повторник толку 
пати колку што кривични дела извршил. На пример, доколку едно лице 
извршило четири кривични дела во текот на една година, тој како 
статистичка единица за повторник ќе се брои три пати во евиденциите, 
со што се добива искривена слика за бројот на повторници во текот на 
одреден временски период. 

V. Постоечката класификација на кривични дела според 
Упатството од 2008 година е неупотреблива за меѓународни цели. 
Покрај тоа, поделбата на кривичните дела е вештачка без јасно 
дефинирање што се подразбира под економски криминал, 
организиран криминал или криминал поврзан со дрога и со оружје, 
имајќи предвид дека едно кривично дело, според неговата природа и 
според други карактеристики, може да биде дел од две, па и повеќе 
групи. 

VI. Кривичните дела што се гонат по приватна тужба се 
„заборавени” во официјалните статистички евиденции и не се 
спомнуваат во правните акти. Според исказите на дел од испитаниците, 
„делата по приватна тужба никогаш не се коментирале“ бидејќи 
тоа е затекната состојба со децении. Тоа значи дека кај аналитичките 

                                                                                                                                                     
против правниот сообраќај, против правосудството, како и против слободите и 
правата на човекот и граѓанинот (Стефановска 2017: 242). 
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служби со години не се проблематизира прашањето дали, поради тоа 
што делата по приватна тужба не се дел од официјалните статистички 
податоци и извештаи, состојбата со пријавениот криминал се 
прикажува објективно или дали официјалните полициски статистики 
можат да ја вратат довербата на јавноста во полицијата Всушност, 
неприкажувањето на делата што се гонат по приватна тужба покажува 
занемарлив однос кон нив, посебно кон обичните кражби, измамите и 
оштетувањата туѓи предмети од кои најмногу страдаат граѓаните. И 
покрај малиот процент (околу 7 %) на кривични дела што се гонат по 
приватна тужба (вкупно 21 кривични дела), показателите покажуваат 
дека соодносот меѓу пријавените дела што се гонат по приватна тужба 
и по службена должност може да достигне и до 1 : 2 на годишно ниво. 
Тоа значи дека криминалот со штетни последици од мала вредност 
(кога штетата се проценува според една минимална месечна плата во 
износ од 11,500 до 12,000 мкд) воопшто не треба да се потценува, 
особено што голем број граѓани имаат минимални месечни примања.  

 
Несоодветна соработка меѓу службите што се дел од процесот на 
статистичка обработка и документирање 
 Статистичките податоци, како што е претходно наведено во 
извештајот, им служат на одредени цели на полициската служба, 
особено на полициските станици, на криминалистичката полиција, на 
одделението за стратешки анализи, на Државниот завод за статистика. 
Имајќи предвид дека создавањето или т.н. производство на 
статистиката на криминалот е составено од повеќе процеси во кои 
учествуваат различни чинители во полициските служби, неопходна е 
нивна соработка и меѓусебна координација. Таа соработка се движи 
меѓу (1) службите што ги собираат податоците (униформираната и 
криминалистичка полиција), (2) службите што ги внесуваат и 
обработуваат (единицата за криминалистичко разузнавање и анализа 
на ниво на сектор за внатрешни работи) и (3) службите што ѝ ги 
прикажуваат, односно дисеминираат на јавноста (Одделот за 
криминалистичко разузнавање и анализа, односно Секторот за 
статистичко истражување и документирање при Бирото за јавна 
безбедност). Всушност, меѓусебната соработка и доверба е потребна, 
не само во процесот на создавање на статистичките евиденции 
(како резултат), туку и обратно, за нивноо користење од страна на 
униформираната и криминалистичка полиција. Тоа треба да 
претставува кружен процес на меѓусебно давање и примање 
информации („input” и „output”). Меѓутоа, според изјавите на дел од 
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испитаниците, соработката  меѓу службите е на ниско ниво, а заеднички 
состаноци се одржуваат ретко. Дури, поголем дел од испитаниците не 
ги интересира статистиката, ниту се интересираат за официјалната 
стапка на криминалитетот и за неговото движење, што се гледа и од 
исказите: „не можам аналитички ништо да кажам“, „нема време да 
се отвора порталот, веб-страната на МВР“, „немам увид во 
објективноста на статистиката“ (искази од интервјуирани лица).  

Наведените слабости се исто така идентификувани и поставени 
како стратешка цел во Стратегијата за развој на полицијата 2016–
2020.  

Конкретна цел: Зајакнување на капацитетите на 
криминалистичко-разузнавачката анализа во БЈБ  
Аналитичките служби ни оддалеку не ги задоволуваат 
стандардите што се бараат од една современа 
криминалистичко разузнавачка единица. Овие единици се 
опремени со опрема, која е стара во просек седум и повеќе 
години, а аналитичкиот персонал, особено на регионално 
ниво, не е доволно обучен за користење на аналитички 
алатки и техники за ефикасно остварување на својата 
функција.  
Имајќи предвид дека за обработка и анализа на податоците 
и информациите се користат напредни алатки и техники, 
бази на податоци и софтверски решенија, неопходно е 
воведување на минимум критериуми по кои ќе се врши прием 
и селекција на нови вработени, и доусовршување на 
постоечкиот кадар во криминалистичко-разузнавачките 
единици. 
Со цел зајакнување на капацитетите на организациските 
единици во БЈБ за криминалистичко разузнавање и анализа, 
предвидени се следните мерки и активности:  

 Имплементација на апликацијата/база на податоци за 
собирање на информации од граѓани;  

 Развивање на методологија за прибирање на информации 
од отворени извори и нивно процесирање во системско 
знаење, набавка/развој на соодветна софтверска алатка за 
оваа намена и соодветна обука;  

 Набавка или развој на апликации за обработка на поголема 
количина на податоци заради нивна анализа и визуелизација;  
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 Прием и обуки на вработените во криминалистичко-
разузнавачките единици за аналитичките техники и 
алатки, и користење на софтверските апликации;  
 
Оттука, статистичкото истражување и прикажување на 

криминалот се соочува со застарен систем за обработка на податоците, 
несоодветно техничко опремување и ограничени кадровски 
капацитети. Доколку, статистиката се користи за добивање одредена 
слика за состојбата со криминалот, за зголемување на јавната доверба 
во полицијата, за планирање на полициските активности, како и за 
мапирање и прогноза на одредени облици на криминал, тогаш 
скромната методолошка рамка што се применува во статистичките 
служби (начините и инструментите за собирање податоци, системите и 
базите на податоци за внесување и чување податоци и постапките за 
статистичка обработка) дава скромни анализи, кои не се многу 
употребливи и корисни за подобар развој на политиката за контрола на 
криминалот.  
 Дополнително, во статистичките служби, објективноста, 
валидноста, интегритетот и доверливоста на статистичките податоци не 
се ставаат под знак прашање. Ниту раководниот кадар, ниту 
вработените во тие служби го проблематизираат процесот, односно 
начинот на кој се собираат податоците за криминалот. За нив, 
податоците, такви какви што се внесени во службените документи 
(записници, службени белешки, кривични пријави), се финален 
производ и не се навлегува во нивната објективност, точност и 
квалитет. Тоа значи дека не се надлежни да вршат контрола на 
квалитетот на податоците за криминалитетот. Нивна задача е, веќе 
собраните податоци во полициските станици да ги обработат, 
групираат и внесат во содветни бази на податоци и од нив потоа да 
прават статистички извештаи и анализи, дел за интерни цели, а дел за 
јавноста. Значи, иако се согласуваат дека „статистиката ја одразува 
работата на полицијата“ и дека „многу зависи од полициските 
станици“, не го поставуваат прашањето за нивната објективност 
велејќи „статистиката овде е точна“, односно „моето мислење е 
дека е точна“ (искази на интервјуирани лица). 
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OФИЦИЈАЛНИТЕ СТАТИСТИКИ ЗА ПОЛИЦИСКИ ЕВИДЕНТИРАНИОТ 

ПРИЈАВЕН КРИМИНАЛ 

 
 
Статистиките за евидентираниот пријавен криминал 

претставуваат значајна алатка за полицијата, која се користи за 
добивање податоци за состојбата со криминалот во определен 
временски и просторен контекст, а истовремено се користи и во 
функција на прогнозирање и превенирање на криминалот. Во 
зависност од тоа во која форма ќе се води статистиката за криминалот, 
истата може да даде значајни податоци за обемот, структурата, 
структуралните промени и динамиката на вкупниот и на одреден вид 
на криминал. Податоците што ги дава статистиката можат да бидат од 
корист, како за полицијата (во поглед на утврдување на состојбата со 
истиот, како и за негово превенирање), но истовремено се значајни и за 
други органи, институции и организации, како и за истражувачите, со 
цел проучување на криминалот или пак за преземање на одредени 
активности поврзани со негова контрола и превенција. Дали ќе се 
оствари функцијата и целта на статистичките податоци и анализи што ги 
води полицијата, во голема мера зависи од тоа дали станува збор за 
веродостојни податоци, податоци на кои можеме да им веруваме, со 
цел полицијата, другите органи како и јавноста да имаат реална 
претстава за состојбата со криминалот.   

Кога станува збор за официјалните статистики за полициски 
евидентираниот пријавен криминал во Република Северна Македонија, 
за потребите на ова истражување беше направена анализа на 
досегашни официјални податоци за криминалот во Република Северна 
Македонија, кои се јавно достапни на веб-страната на Министерството 
за внатрешни работи.35  
 На интернет страницата на Министерството за внатрешни 
работи на Република Северна Македонија, во делот „Анализи на 
криминалот“ може да се пронајдат неколку документи коишто се 
поврзани со официјалните статистики за полициски евидентираниот 
криминал за периодот од 2001–2017 година: 

 Движењето на криминалот во Република Македонија во 
периодот 2001–2010 година по СВР. 

    Покарактеристични кривични дела од општ криминал – 
кривични дела против животот и телото 2001–2010 година. 

                                                           
35 https://mvr.gov.mk/analiza/kriminal/31  

https://mvr.gov.mk/analiza/kriminal/31
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    Покарактеристични кривични дела од областа на 
организираниот криминал во периодот 2001–2010 година. 

    Покарактеристични кривични дела од областа на економскиот 
криминал во периодот 2001–2010 година. 

     Недозволена трговија со дрога во Р. Македонија во периодот  
2001–2010 година . 

      Збирна анализа за вкупниот криминал по области и сектори 
во периодот од 2010 до 2017 година во Република Македонија.  

     Проценка на закани од сериозен и организиран криминал 
извештај за 2016.  

     Годишен извештај на БЈБ 2016. 

     Преглед за жртви на кривични дела во врска со семејно 
насилство за МВР на РМ  за 2017. 

 
Карактеристики на официјалната статистика за полициски 
евидентираниот криминал во Република Северна Македонија  

 
Официјалните статистики за полициски евидентиран пријавен 

криминал во Република Северна Македонија во суштина се последните 
продукти од целокупниот процес на полициско евидентирање на 
криминалот, што започнува со внесување на податоци за криминалот 
(се врши преку евидентирање на кривично-правните настани) од 
страна на полициските станици, потоа се врши внесување и обработка 
на податоците (во електронски кримуписник и во системот ХОСТ) во 
рамките на ОСИД и ЕКРА и, на крај, анализата и интерпретацијата (се 
врши од страна на ЕКРА и ОКРА во МВР).    

Во суштина, официјалните статистики за полициски 
евидентираниот пријавен криминал што се јавно достапни, 
произлегуваат од работата на ОКРА во МВР (која воедно ги црпи 
податоците што им се доставени од страна на ЕКРА). За потребите на 
ова истражување е анализиран документот што се однесува на 
официјалната статистика за криминалот за периодот од 2010 до 2017 
година, односно „Збирната анализа за вкупниот криминал по области и 
сектори во периодот од 2010 до 2017 година во Република 
Македонија“, изработен од страна на ОКРА во МВР, со оглед на тоа што 
опфаќа најмногу статистички податоци за криминалот во државата.  

Врз основа на анализата на документот (којшто е изработен во 
ексел) може да се забележат одредени карактеристики на 
официјалната статистика на Министерството за внатрешни 
работи за евидентираниот пријавен криминал за  периодот од 2010 – 
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2017 година, кои може да се дополнат или променат заради сеопфатна, 
попродлабочена и прогностичка анализа на криминалот во државата.  

 
1. Податоците што се однесуваат на официјално пријавениот 

криминал во Република Северна Македонија, се изработени и 
објавени во ексел-табели. Ваквиот начин на изработка и објавување на 
официјалните податоци за вкупно пријавениот криминал е направен за 
полесна достапност и прегледност на податоците за јавноста, како и за 
можност истите да се користат за вршење на одредени анализи 
искористувајќи ги можностите на програмата ексел. Меѓутоа, ексел-
табелите не опфаќаат податоци врз основа на кои може да се направат 
продлабочени анализи на криминалот.   
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Табела 1. Состојби на вкупен криминал и по области 
(извадок од Збирната анализа за вкупниот криминал по области и сектори за периодот од 2010 до 2017 година во 

Република Македонија) 
 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

28,489 29,529 29,939 30,365 27,753 24,698 24,755 24,583

21,093 20,429 17,577 18,311 17,182 15,920 15,913 14,752

1435.3 1433.58 1451.7 1388.5 1343.4 1192.4 1193.75 1185.46

26,494 27,698 28,158 28,628 25,518 22,516 22,732 22,936

18,306 17,689 15,187 15,851 14,189 13,132 13,483 12,687

309 206 210 227 282 342 259 101

471 419 377 505 535 466 401 193

897 803 766 739 986 1,012 988 851

1,365 1,376 1,058 1,019 1,318 1,326 1,166 1,112

789 811 798 766 964 814 771 692

951 926 952 925 1,136 905 857 756
регистрирани сторители

регистрирани сторители

кривични дела од организиран криминал

регистрирани сторители

кривични дела од економски  криминал

регистрирани сторители

кривични дела од недозволена трговија

вкупно кривични дела

регистрирани сторители

стапка на 100.000 жители

кривични дела од  класичен криминал

Состојби на вкупен криминал и по области
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2. Во рамките на Збирната анализа за официјално 
пријавениот криминал (за периодот од 2010 до 2017 година) е 
направена поделба на криминалот во четири групи:  

 класичен криминал (имотни, крвни, сексуални, насилен),  
 економски криминал,  
 организиран криминал и  
 неовластена трговија (со дрога и со оружје). 
 

Oфицијалните полициски статистики во Република Северна 
Македонија, генерално се однесуваат на класичниот криминал и на 
новите посериозни облици на криминал, како што се корупцијата, 
организираниот криминал, трговијата со луѓе. Тоа означува дека 
официјалните полициски статистики (односно оние што се достапни за 
јавноста) не опфаќаат голем дел од другите видови на криминал. Иако 
во збирната анализа нема дадено појаснување врз основа на кои 
критериуми е направена поделбата на криминалот во четири групи и 
зошто во анализата се опфатени само одредени кривични дела, од 
спроведените интерјуа, беше констатирано дека ваквата поделба е 
направена врз основа на „Упатството за начинот на водење на 
статистички податоци и начинот на известување на појавите и 
состојбите на јавната безбедност од 2008 година“. Овој документ не е 
јавно достапен и согласно тоа не може да се утврди која е 
оправданоста за класификацијата само на наведените четири групи на 
криминал. Методолошките стандарди при изработка на прегледи или 
анализи за криминалот наметнуваат обврска, без оглед дали се 
изработуваат со цел да бидат јавно достапни или пак се интерни 
документи, да содржат објаснување врз основа на кои правила е 
направена поделбата на криминалот и зошто се опфатени само 
одредени видови на криминал и кривични дела. Во современото 
општество сѐ повеќе се соочуваме и со нови форми на криминал, 
коишто се интересни за анализа, особено за стручната јавност. Во таа 
насока, би било оправдано да бидат јавно достапни и податоците за 
нив (на пример, за компјутерски криминал, за еколошки криминал 
итн.) 

 
 Поделбата на криминалот во четири групи во документот, кој 
го опфаќа периодот од 2010–2017 година, во суштина, оневозможува и 
споредување на криминалот со другите земји. Со оглед на тоа што во 
литературата и во праксата на институциите што водат одредена 
статистика за криминалот акцентот на анализите за криминалот се 
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става на споредливост на податоците меѓу различни земји, потребно е 
изедначување на методологиите што се применуваат при водењето на 
статистиката. Голем дел од европските држави, имајќи ја предвид 
придобивката од споредливоста на податоците за криминалот, ја 
прифатиле меѓународната класификација на криминалот (International 
Classification of Crime for Statistical Purposes – ICCS), која ги групира 
кривичните дела во 11 категории (описни категории – групирање, кое 
го има прифатено и ЕУРОСТАТ). Врз основа на изјавите на испитаниците 
од ЕКРА и ОКРА, беше утврдено дека постапката за усогласување на 
Република Северна Македонија со меѓународните стандарди и со 
меѓународната класификација на криминалот е во тек, но дека 
целокупната постапка за услогласување ја води Државниот завод за 
статистика на Република Северна Македонија.  

Препорака: При изготвување на официјалните полициски 
статистики за криминалот е потребно да се наведе образложение за 
оправданоста за анализа само на определени групи на криминал или 
кривични дела. Воедно, во полициските статистики треба да има 
проширување на податоците и анализа и на други групи на криминал и 
видови на кривични дела освен досегашните четири групи (класичен 
криминал (имотни, крвни, сексуални, насилен), економски криминал, 
организиран криминал, неовластена трговија (со дрога и со оружје). 

 
3. Во ексел-табелите, кои се однесуваат на криминалот во 

Република Северна Македонија (во Збирната анализа за криминалот за 
периодот од 2010–2017 година), се сретнува терминот регистрирани 
сторители, но, во самиот документ не е дадено објаснување што се 
подразбира под тој термин, односно дали ги означува лицата за кои 
постои основа на сомнение дека го извршило кривичното дело,  дали 
станува збор за сторители што се откриени или пак за нешто сосема 
друго.  

Препорака: Потребно е дефинирање на термините што се 
употребуваат во анализата (почитување на стандарди при анализа на 
криминалот) со цел да не настане конфузија при анализирањето на 
податоците од страна на оние што би ги користеле податоците за свои 
цели.  
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Табела 2. Состојби во областа на имотните деликти 
извадок од Збирната анализа за вкупниот криминал по области и сектори за периодот од 2010 до 2017 година во 
Република Македонија)  
 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,896 5,065 5,663 5,530 4,983 4,931 4,716 4,842

2,137 2,127 1,876 1,878 1,974 2,142 2,141 1,802

223.9 231.6 259 252.9 241.2 238 227.4 233.5

13,399 14,465 14,985 15,109 13,110 10,432 10,858 11,229

7,188 6,949 5,446 5,494 4,492 3,568 4,111 4,060

612.7 661.4 685.2 690.9 634.6 503.65 523.6 541.5

604 513 469 468 305 278 248 417

434 350 355 344 256 290 160 264

27.6 23.4 21.4 21.4 14.7 13.42 11.96 20.1

51 43 41 39 49 34 39 55

61 31 54 53 47 33 49 46

2.33 2 1.9 1.8 2.3 1.64 1.89 2.65

527 487 371 507 542 400 426 480

424 389 334 343 263 207 207 249

стапка на 100.000 жители

 кривични дела разбојничка кражба

 кривични дела кражба

регистрирани сторители

стапка на 100.000 жители

 кривични дела тешка кражба

Состојби во областа на имотните  деликти

регистрирани сторители

стапка на 100.000 жители

 кривични дела разбојништво

регистрирани сторители

регистрирани сторители

стапка на 100.000 жители

 кривични дела одземање м.возило

регистрирани сторители

нема дефиниција за 

регистриран 

сторител 
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4. Доколку се анализираат податоците објавени во збирната 

анализа, може да се забележи дека, во принцип, податоците се 
дадени во апсолутна бројка. Кај одредени кривични дела е дадена 
анализа на стапката на 100.000 жители, но кај други не (на пример, 
пресметана е стапка на криминал кај имотните кривични дела, кај 
крвните деликти само во случај на „убиство“, кај сексуалните деликти 
само кај кривичното дело „силување“, додека кај останатите 
покарактеристични дела што се земени во анализата – организиран 
криминал, недозволена трговија – не е пресметана ваква стапка на 
100.000 жители).  Стапката на криминал не е пресметана и кога се врши 
анализа на извршени кривични дела по сектори за внатрешни работи, 
иако во овој дел е особено значајна. Така, во анализата за вкупниот 
број на извршени кривични дела (или пак на вкупниот криминал) 
дадена за осумте сектори за внатрешни работи (Скопје, Битола, Велес, 
Куманово, Охрид, Струмица, Тетово, Штип) е потребно, покрај 
прикажување во апсолутни бројки, да се пресмета и стапка на 10.000 
жители за да може да се направи вистинска споредба во поглед на тоа 
кој криминал (или кривични дела) е помалку или повеќе застапен на 
подрачјето на одреден сектор.  

Препорака:  Во идните прегледи и анализи, заради 
усогласување на правилата, е потребно да се определи стапката на 
пријавени кривични дела на 10.000 или 100.000 жители кај сите 
кривични дела и по различни подрачја, со цел јавноста, но и останатите 
корисници на податоците да имаат реална претстава за криминалот и 
можност за негово споредување во различни подрачја. 
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Табела 3. Состојби во областа на крвните деликти 
(извадок од Збирната анализа за вкупниот криминал по области и сектори за периодот од 2010 до 2017 година во 
Република Македонија)  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

40 29 28 20 25 21 17 25

46 34 28 18 24 23 20 23

1.82 1.32 1.28 0.91 1.21 1.01 0.96 1.2

248 239 211 216 213 154 173 148

333 293 251 242 243 191 209 164

 кривични дела убиства

регистрирани сторители

стапка на 100.000 жители

кривично дело тешка телесна 

повреда

сторители

Состојби во областа на крвните деликти

не  е пресметана стапка 

на 10.000 или 100.000 

зазаза тешка телесна 

повреда жители  

стапка  
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Табела 4. Движење на пријавено кривично дело убиство по сектори  

 
(извадок од Збирната анализа за вкупниот криминал по области и сектори за периодот од 2010 до 2017 година во 
Република Македонија)  

 
 

 
   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13 13 8 8 8 6 4 10

3 / 3 1 1 / 3 5

/ 2 4 2 6 1 1 2

7 4 2 3 1 3 4 1

5 3 3 / 2 4 1 3

4 3 2 1 / 1 2 1

4 4 4 3 3 7 2 2

4 / 2 2 4 / / 1

СВР Скопје

СВР Битола

СВР Велес

Кривично дело убиство по сектори

СВР Куманово

СВР Охрид

СВР Струмица

СВР Тетово

СВР Штип

не  е пресметана 

стапка на 10.000 

или 100.000 

жители  стапка  
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4. При анализата на динамиката на криминалот (односно 

пријавените кривични дела), приказот е даден во апсолутни бројки, без 
направени графички прикази за движењето на пријавениот вид на 
криминал (или кривични дела).  

Препорака: Со цел да се добие појасна претстава за динамиката 
на криминалот во државата и по одредени подрачја, потребно е 
графичко прикажување  за поедноставно анализирање на податоците.  

5. Статистичките податоци за пријавениот евидентиран  
криминал е потребно да опфаќаат поголем дел од карактеристиките за 
криминалот (не само апсолутна бројка што дава информации 
единствено за обемот за криминалот). Податоците што се вклучени 
во анализата на МВР (за периодот од 2010–2017 година) се на базично 
ниво, односно даваат податоци по кривични дела и сторители, без да 
бидат опфатени и други карактеристики поврзани со кривичното дело, 
сторителот или пак жртвата. Иако во системот ХОСТ, во суштина, се 
внесуваат голем број на податоци што се поврзани со кривичното дело, 
сепак, поради застареност на системот, не е возможно да се направи 
автоматска пообемна обработка на податоците. И покрај гломазноста 
на овој систем, надлежните во ЕКРА можат да искористат ограничен 
број на збирни податоци, иако во него се внесуваат и податоци 
поврзани со временска и просторната дистрибуција на криминалот, 
карактеристики на сторителот и на жртвата. Од спроведените интервјуа 
за потребите на ова истражување, беше констатирано дека постои 
можност за добивање пообемни и продлабочени податоци од 
системот ХОСТ, но за тоа е потребно да се поднесе барање до 
информатичката служба во рамките на МВР (која пак е преоптоварена 
со други обврски и задачи) или пак да се направи надградување на 
системот. Покрај тоа, од изјавите на испитаниците можеше да се 
заклучи дека во рамките на МВР не изостануваат продлабочени 
статистики, но во принцип, станува збор за интерни анализи и извештаи 
коишто не се јавно достапни, а со тоа истите се неискористени од 
останатите органи, организации, институции, истражувачи, како и од 
пошироката јавност.  

Значењето на поголемиот број на информации и податоци 
поврзани со самото кривично дело, ќе овозможат продлабочени 
статистички анализи, како што е корелалативната, факторската и 
прогностичката анализа, коишто можат да бидат од исклучително 
значење за давање на предлози за превенција и контрола на одреден 
вид на криминал или кривично дело. Согласно тоа, нужна е потребата 
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идните статистички прегледи или пак анализи на криминалот, да бидат 
пообемни, попродлабочени и аналитички насочени, со оглед дека 
вакададените податоци во збирната анализа на пријавениот криминал 
што е полициски евидентиран во Република Северна Македонија се 
само гола бројка која, во суштина, не е корисна ниту за превентивната 
функција на полицијата, ниту пак за останатите корисници. Анализите 
на криминалот е потребно, покрај дадените бројки, да опфатат и нивна 
текстуална анализа, односно интерпретација.  

Препорака: Идните анализи за полициски евидентираниот 
криминал е потребно да вклучат поголем број карактеристики (на 
пример, пол на сторителите, возраст, занимање, карактеристики 
поврзани со жртвите, временска дистрибуција итн.) со цел да се 
овозможат посложени статистички анализи, кои би се искористиле за 
превенција и контрола на криминалот. Воедно, при статистичкиот 
приказ и анализа на податоците за евидентираниот пријавен криминал, 
надлежните служби во МВР треба да направат и текстуална анализа на 
податоците, која би била од значење за крајните корисниците на 
истата.  
 6. При анализата на официјалните документи поврзани со 
пријавениот криминал што е полициски евидентиран, може да се 
забележи дека различни документи опфаќаат различни содржини. Во 
суштина, постои недоследност во анализата и непостоење на 
определени правила за тоа што сѐ треба да содржи еден официјален 
извештај, односно анализа за пријавениот евидентиран криминал. 
Различни полициски извештаи имаат различни единици за анализа: 
кривично дело, сторител или жртва. Со постоење на ваква 
методолошка конфузија, не постои можност за квалитетна анализа на 
криминалот, но и за споредување на податоците од различни 
извештаи. Ваквиот пристап дополнително ја усложнува анализата на 
криминалот во државата и уште повеќе ја усложнува прогностичката 
анализа значајна за негова контрола и превенција.   

Препорака: Во рамките на МВР е потребно да се подготви 
документ во кој ќе бидат поставени стандарди за собирање на 
податоци и за подготвување на официјални статистички анализи на 
криминалот. Тие имаат цел да овозможат унифицираност на ниво на 
сите полициски станици и статистички служби при собирањето и 
внесувањето податоци во одредени бази на податоци и, со тоа, да се 
овозможи споредливост на податоците во различни временски 
периоди и подрачја. За подобро искористување и споредливост на 
податоците, би било пожелно, методолошките стандарди за собирање 
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податоци и за подготовка на официјални статистички анализи на 
криминалот да се усогласени со меѓународните документи од оваа 
област.  

7.  Во криминолошко-виктимолошката литература сѐ повеќе 
се акцентира анализата на криминалот и од аспект на жртвата, особено 
за нејзината улога во кривичното дело. Посебно во виктимолошката 
област се нагласува улогата на жртвата во превенција, како на 
виктимизацијата, така и на криминалот, генерално. Но, за да може да 
се искористи ваквата перспектива, потребна е анализа на криминалот и 
од аспект на жртвите.  

Но, во збирната анализа на криминалот не постои ниту 
еден податок којшто е јавно достапен, а кој се однесува на жртвите 
од одреден вид на криминал или од одреден вид на кривично дело.  

На интернет-страната на Министерството за внатрешни 
работи постои само еден официјално објавен документ што се 
однесува на жртвите на семејно насилство и тоа единствено за 2017 
година.36 Извештајот опфаќа одредени карактеристики поврзани со 
жртвите (пол, роднински статус со сторителот, видот на кривичното 
дело што е извршено над нив), како и карактеристики поврзани со 
сторителот (пол, роднински статус со жртвата, дали биле под дејство на 
алкохол, дрога или растројство при извршување на кривичното дело и 
начин на извршување). Единствениот извештај што е официјално 
достапен за жртвите укажува дека не постои континуирана 
стандардизирана анализа на одредени видови на виктимизации во 
државата, освен парцијални извештаи (пред сѐ интерни), кои се вршат 
на барање на одредени служби во полицијата. Меѓународните 
стандарди, имајќи ја предвид виктимолошката перспектива, 
наметнуваат обврска за полицијата да спроведува и анкети за 
виктимизација, со цел утврдување на разликата меѓу официјалната 
бројка на пријавени виктимизации и темната бројка на жртви на 
кримианл, која не и е достапна на полицијата. Ова е задача за која е 
потребно МВР на СРМ најпрво да ја препознае, но и да ја спроведе во 
практика.  

Покрај наведениот извештај за семејното насилство за 2017 
година, не постојат други јавно достапни официјални статистики за 
жртвите од криминал. Испитаниците во истражувањето, во поглед на 
статистичките анализи за жртвите, изјавија дека не постојат посебни 
бази на податоци за жртвите и дека податоците за жртвите што се 

                                                           
36 https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/semejno%20nasilstvo.pdf  

https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/semejno%20nasilstvo.pdf
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внесуваат во системот ХОСТ не се искористуваат за статистички 
анализи.  

Препорака: Министерството за внатрешни работи е потребно 
да размисли за воспоставување нови бази на податоци за жртвите од 
криминал кои ќе овозможат автоматска обработка на податоците. 
Полицијата би требало да ја актуализира анализата на криминалот и од 
аспектот на жртвата, како резултат на бројните научни истражувања, 
коишто укажуваат на нејзината значајност за превенција на одредени 
облици на криминал и на виктимизација. Согласно  меѓународните 
препораки, она што ѝ претстои на полицијата во Република Северна 
Македонија е препознавање и на виктимолошки анкети бидејќи тие се 
начин и проверка на објективноста и валидноста на официјалните 
податоци и показател за темната бројка на криминалот.   
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Табела 5. Преглед за жртви на кривични дела во врска со семејно насилство за МВР на РМ за 2017 37  
 

 
 

                                                           
37 https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/semejno%20nasilstvo.pdf  
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Табела 6.  Преглед за жртви на кривични дела во врска со семејно насилство за МВР на РМ за 2017 38  

 
 

                                                           
38 https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/semejno%20nasilstvo.pdf  
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8. Податоците што се објавуваат официјално во Збирната 
анализа за вкупниот криминалот во Република Северна Македонија, се 
црпат од системот ХОСТ како база за автоматска обработка на 
податоци. При спроведување на истражувањето, од изјавите на 
испитаниците беше забележано дека системот ХОСТ, којшто е 
воспоставен во 1976 година, покрај тоа што опфаќа голем број 
елементи поврзани со криминалниот настан, сепак, откако е 
воспоставен не е надграден. Ако се има предвид дека од неговото 
воспоставување, па до денес има толку промени во кривичните дела 
(декриминализација на одредени кривични дела, внесување на нови 
кривични дела, нови форми на кривични дела, нови начини на 
извршување, нови процесни дејствија, итн.), а системот воопшто не е 
надграден досега, тоа укажува дека службите што треба да направат 
анализа на криминалот користат нецелосна, застарена база за 
автоматска обработка на податоците. Честопати е нагласено од страна 
на испитаниците од службите задолжени за анализа на криминалот, 
дека системот ХОСТ во суштина служи само како база за проверка на 
податоци за сторителите на кривичните дела. Овој податок укажува 
дека е потребно МВР да го надгради овој систем или пак да воспостави 
нова база на податоци, која ќе биде пософистицирана и која ќе 
овозможи продлабочена автоматска обработка на внесените 
податоците. Интернет технологијата нуди доста статистички бази на 
податоци (на пример, SPSS-програмата), кои би можеле да се 
искористат и за водење на полициски статистики (проследени и со 
безбедносни протоколи со цел заштита на податоците кои се внесуваат 
во базата) и кои би овозможиле понапредни анализи на состојбата со 
криминалот отколку сегашната база на податоци за криминал 
(системот ХОСТ) во МВР.  
 Препорака: Потребно е воспоставување нова база на 
податоци, софистицирана, прилагодена на меѓународните стандарди за 
статистики за криминал, која ќе овозможи продлабочена анализа и 
споредување на податоците со други европски држави. МВР би 
требал,о како приоритет, да ја акцентира инвестицијата во нова 
компјутерска инфраструктура со цел намалување на обемот на работа, 
но и за побрзо и поефикасно извршување на аналитичките функции.  
 

9. Официјалните полициски статистики за криминалот во Република 
Северна Македонија се објавуваат на интернет-страната на МВР. Од 
направената анализа на интернет-страната на МВР, односно делот  што 
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се однесува на „Анализи и статистики“, може да се забележи дека не 
содржи премногу продлабочени извештаи или анализи за 
криминалот (освен горенаведените пет документи). Дел од 
испитаниците што беа вклучени во истражувањето укажаа дека 
полицијата врши одредени продлабочени анализи и изработува 
извештаи за одреден вид на криминал, кои се од интерес за одредени 
служби, но тие се интерни и не се јавно достапни. Во суштина, она што 
е битно, особено за стручната јавност (за истражувачите или за 
научните работници) е тоа што таа нема достапност до интерните 
анализи (доколку ги има во МВР) и во недостаток на продлабочени 
податоци единствено се потпираат на дескриптивната и базична 
анализа прикажана во апсолутни бројки и тоа најчесто за обемот на 
криминалот. Од таа причина, годишните извештаи за криминалот што 
треба да се достапни јавно би требало да содржат повеќе податоци и 
анализи на криминалот односно статистичките извештаи да содржат 
податоци и за други карактеристики поврзани со делото за да може 
научната заедница да црпи поголем број податоци врз основа на кои ќе 
може да се прават анализи. 

Препорака: МВР би требало да посвети поголемо внимание 
на ажурирањето на делот од интернет-страната на Министерството што 
се однесува на анализа на криминалот, како и на подобро 
структуирање на овој дел од страницата заради подобра прегледност 
на официјалните полициски статистики и анализи. Воедно, потребна е и 
поголема достапност за јавноста на продлабочените годишни извештаи 
што ги изготвуваат полициските служби за криминалот, со цел подобро 
запознавање со состојбата со криминалот во државата.  

10.  Доколку се анализираат функциите на полицијата, сигурно 
една од најзначајните е превенцијата и контролата на криминалитетот. 
Криминолошките сознанија укажуваат на тоа дека превенцијата би 
останала без успех доколку истата не се заснова на претходно 
направени анализи за криминалот. Оттука, за полицијата е особено 
значајно да го препознае значењето на статистичките анализи за 
криминалот, не само како прегледи за неговата состојба, туку како 
ресурси за добро насочена контрола на криминалот во една држава.  

Врз основа на спроведеното истражување констатирано е дека 
Министерството за внатрешни работи на СРМ, најпрво, не ја 
препознава користа од креирање на статистичките анализи за 
полицијата, а уште попоразително е што не се препознава или се 
девалоризира работата на аналитичарите или на аналитичката служба 
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во МВР. Во прилог на девалоризирањето на работата на аналитичарите 
се и изјавите на дел од испитаниците, кои укажуваат на мал број 
вработени лица во аналитичките служби, немање обуки за статистичка 
анализа на криминалот, непостоење соодветна техничка 
инфраструктура за внесување и статистичка обработка, анализа и 
интерпретација на податоците, како и несоодветни просторни услови. 
Уште попоразително е што, најчесто, поставувањето на работното 
место „аналитичар во статистичките служби“ се доживува како „казна“, 
односно како преместување на неатрактивна работна позиција, 
наместо обратно, како работна позиција која е од значење за 
превенција, стратешки анализи и контрола на криминалот.   

Препорака: МВР е потребно да го препознае и да го акцентира 
значењето на статистичките анализи, кои се гледаат многу повеќе како 
прегледи, отколку како ресурси за подобрување на состојбата со 
криминалот во државата. Исто така, потребно е да се препознае и  
соодветно да се вреднува работата на аналитичарите во статистичките 
служби со цел, наместо непопуларна и неатрактивна служба, таа да 
стане значаен и стратешки дел за подобрување на јавната безбедност.  
 
 

За соодносот меѓу евидентираните пријавени и реализирани дела од 
областа на класичниот криминал 

 
 

Имајќи ги предвид основните претпоставки дека зголемувањето 
или намалувањето на бројките на кривични дела се прави за 
остварување на одредени организациски цели на полицијата, во 
рамките на истражувањето посебен интерес беше насочен и кон 
разгледувањето на односот меѓу бројот на пријавени, односно 
евидентирани кривични дела во полициските станици и бројот на 
реализирани кривични дела. Притоа, како извор на податоци беа 
користени: (1) официјалните полициски статистики објавени на веб-
страната на МВР, (2) Годишниот извештај на БЈБ за 2016 година и (3) 
Годишниот извештај на полицијата за 2017 година.  

Како што е наведено во делот на ограничувањата на 
истражувањето, на официјалната веб-страна на Министерството за 
внатрешни работи нема ажурирани статистички податоци за 
реализираните кривични дела по 2013 година. Поради тоа, не може да 
се прави статистичка (динамичка) анализа на движењето и трендовите 
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на реализираните кривични дела ниту според местото на извршување, 
ниту според видот на кривичните дела во континуитет. Но, без разлика 
на скромните достапни податоци, тие можат да послужат како 
индикатор за одредени состојби во поглед на соодносот меѓу бројот на 
евидентирани и бројот на реализирани кривични дела во тој период. 
 
Табела 7: Обем, движење и структура на кривични дела за перидот 2002–2005 
Извор: Официјални статистички податоци објавени на веб-страната на МВР. 
 

 2002  2003  2004  2005  

 Приј.39 Реализ40.       
Вк. кр. дела 18308 10696 22547 14123 22663 13148 22634 13870 
СВР Скопје 7778 4920 9397 5584 10557 5503 10744 5824  
Ефикасност 58,40 62,63 58,00 61,27 
Тешка тел. 
повреда 

203 192 231 225 267 263 384 378 

Загроз. со 
опасно ор. 

103 101 133 130 125 123 169 169 

Кражба 2983 1423 
47% 

3624 1800 
49% 

4003 1802 
45% 

4513 2020 
44% 

Тешка 
кражба 

8370 3542 
42% 

9128 3777 
41% 

9439 3453 
36% 

8329 3244  
38% 

Разбојништво 447 174 38% 548 242 
44% 

758 307  
40% 

670 355  
50% 

Измама 345 287 83% 534 487 745 694 646 619 

                                                           
39Пријавени и евидентирани кривични дела што добуваат КУ-број. 
40 Реализирани кривични дела за кои е поднесена кривична пријава до јавното 
обвинителство. 
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Табела 8: Обем, движење и структура на кривични дела за периодот 2005–2010 

 2006  2007  2008  2009  2010  

 Приј. Реализ.         
Вкупно кр. дела 22024 12881 26224 14700 28327 15690 27330 15128 28489 14540 
СВР Скопје 10006 5615 (56%) 12550 6062 (48%) 13901 7022 (50%) 13570 6425 (47%) 13891 5566 (40%) 
Ефикасност 58,48 56,05 55,38 55,35 51,03 
Тешка тел. повреда 441 435 349 346 213 211 228 220 248 241 
Загроз. со опасно ор. 122 120 142 140 138 138 152 152 157 153 
Кражба 4669 2019 (43%) 5530 2047 (37%) 6046 2190 (36%) 5137 1872 (36%) 4896 1459 (29%) 
Тешка кражба 9055 3534 (39%) 10148 3429 (33%) 11629 4192 (36%) 11501 3853 (33%) 13399 4204 (31%) 
Разбојништво 466 253  

(54%) 
529 215 (40%) 458 191 (41%) 597 274 (45%) 604 244 (40%) 

Измама 407 376 733 698 572 523 665 569 647 595 

 
Табела 9: Обем, движење и структура на кривични дела за периодот 2012–2017 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017   

 Приј. Реализ / / / /  / / / / / 
Вкупно кр. дела 29939 / 30365 / 27753 / 24698 / 24755 / 24583 14755 
СВР Скопје / / / / / / 11212 / 11895    
Ефикасност / / / / / / 45,7% 
Тешка тел. 
повреда 

211 197 (93%) 216 199 (92%) / / / / / / / / 

Загроз. со опасно 
ор. 

155 152 191 184 / / / / / / / / 

Кражба 5663 1222 (22%) 5530 1417 26%) / / 4090 / 3861 / / / 
Тешка кражба 14985 3079 (21%) 15109 3126 (21%) / / 10432 / 10858 / 11229 20% 
Разбојништво 469 185 (39%) 468 198 (42%) / / 278 / 248 / 417 39,5% 
Измама 540 455 (84%) 661 570 (86%) / / 308 / 305 / / / 
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Што покажуваат наведените бројки? 

(1) Податоците, генерално, покажуваат благ тренд на 
зголемување на евидентираните кривични дела до 2013, за во 
следните години (2014, 2015, 2016 и 2017) тој број да се намали. 
Истовремено, како што се зголемува бројот на извршени кривични 
дела, така се намалува нивното реализирање, односно ефикасноста на 
полицијата да обезбеди доволно доказен материјал за да поднесе 
кривична пријава. Стапката на ефикасност постојано опаѓа и таа се 
движи од 60 % до 50% за сите видови кривични дела, а во 2017 таа 
изнесува 45 %. Интересно е да се истакне дека со воведувањето на 
електронскиот систем на евидентирање на кривичните дела во 2010 
година (т.н. Лотус-систем) се јавува позначително намалување на 
процентот на ефикасност на полицијата (во СВР Скопје, ефикасноста 
достигнува и до 40 %).  

(2) Според видот на кривичните дела, ефикасноста на 
расветлување е многу поголема кај насилничките дела (таа се движи од 
95 до 100 %), отколку кај класичните имотни кривични дела (таа се 
движи од 40 % до 20%). Бројот на евидентирани кражби што се гонат по 
службена должност во периодот од 2007 до 2016 година бележи 
зголемување и намалување, така што во петте години (2012–2016) е во 
постојан пад. Но, без разлика што се намалува бројот на евидентирани 
кражби, стапката на ефикасност исто така бележи тренд на опаѓање и 
таа во 2012 година изнесува 22 %, но во 2013 се зголемува на 26 %. 
Тешките кражби во последните години покажуваат значителен раст 
(9055 евидентирани тешки кражби во 2006 и 15109 во 2013 година). 
Ако бројот на расветлени дела во 2006 изнесува 3534 (со 39 % 
ефикасност), тој број во 2013 година е 3126 со 21 % ефикасност). 
Ваквата состојба укажува дека и покрај значителното зголемување на 
стапката на случувања на ова кривично дело, полицијата значително 
помалку ги расветлува. Од друга страна, постои тренд на намалување 
на евидентираните разбојништва од 2010 до 2013 година, додека 
стапката на расветлување незначително се менува.  

Од наведените податоци може да се заклучи дека по 2010 
година бројот на евидентирани кражби и разбојништва се намалува, 
додека на тешки кражби се зголемува, за по 2014 година и тешките 
кражби да се намалат. Ваквите состојби може да укажат на намалено 
евидентирање на кривичните дела, односно неевидентирање или 
евидентирање како кривични дела што се гонат по приватна тужба што 
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не се дел од објавените статистички евиденции. Наведената 
претпоставка се поткрепува со одредени укажувања наведени во 
трудот „Улогата на полицијата во новиот модел на кривичната постапка 
во Република Македонија“ (Трајков 2016: 92–93):  

„Од мое лично искуство како вработен во криминалистичката 
полиција можам да кажам дека вкупниот број на пријавени 
кривични дела против имотот кои се гонат по службена 
должност реално е поголем. Ова го тврдам бидејќи 
раководните структури на организационите единици на 
криминалистичката полиција тежнеат кон тоа да прикажат 
помал број на пријавени кривични дела кои се гонат по 
службена должност со цел да прикажат повисок процент на 
реализација. Тоа го прават на тој начин што при 
пријавувањето на кривичните дела од имотниот криминал 
извршени од непознат сторител не се заведува реалната 
материјална штета или пак начинот и целта на извршување. 
Пример, кога од непознат сторител е извршено кривично дело 
„кражба” и „тешка кражба” кои се гонат по службена 
должност се квалифицираат како кривично дело „кражба” кое 
е предвидено по член 235 став 2 од Кривичниот закон на 
Р.Македонија. Во случај на пријавување на кривично дело 
„тешка кражба во обид”, истото се кваливикува како кривично 
дело „оштетување туѓи предмети” предвидено во член 243 од 
Кривичниот закон на Р. Македонија, на тој начин се исклучува 
намерата на извршителот на делото.  
Ваквото неточно и намерно квалифицирање на кривичните 
дела од страна на криминалистичките одделенија при 
Министерството за внатрешни работи е познато кај сите 
вработени, нормално и во раководните структури на 
министретвото кои најверојатно водени од политички 
причини, со цел да го прикажат пред јавноста нивното 
успешно работење во делот на расветлувањето на 
кривичните дела, не преземаат мерки за да се спречи оваа 
појава која трае со децении. 41 

Доколку се согласиме дека постојат повеќе индикатори што 
покажуваат дека (1) стапката на евидентирани кривични дела, 
особено од областа на имотнот криминал не е реална, (2) дека 
стапката на ефикасност се намалува и (3) дека се зголемува бројот 

                                                           
41 Одбранет магистерски труд на Правниот факултет во Штип, Универзитет „Гоце 
Делчев„ – Штип, објавен на: http://eprints.ugd.edu.mk/18168/1/магистерски труд %20 - 
Далибор Трајков. pdf  
 

http://eprints.ugd.edu.mk/18168/1/магистерски%20труд
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на отфрлени кривични пријави од јавното обвинителство (што 
дополнително го намалува процентот на ефикасност), тогаш 
произлегува дека процесот на евидентирање и статистичко 
прикажување на класичниот криминал се соочува со сериозни 
предизвици, кои ја „искривуваат“ објективната слика на 
евидентираните и реализирани криивични дела.  

 

 
ОДРЕДЕНИ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 

 

 Статистичките служби располагаат со скромни знаења за 
статистиката на криминалот. Статистичките служби на локално 
и на централно ниво имаат скромни познавања на статистиката како 
применета дејност, која служи за статистичка анализа и 
истражување на криминалот, за утврдување на врските меѓу 
појавите, како и за прогнозирање и планирање на негова ефикасна 
контрола. Тие се соочуваат со ограничен кадровски, технички и 
професионален потенцијал за научно и апликативно статистичко 
истражување и анализа на криминалот. Околноста што во 
Стратегијата за развој на полицијата (2016–2020) е наведено дека 
„на постојната аналитичка функција, ориентирана пред с на 
статистика, се додаде разузнавачка функција“, индицира 
скромни познавања на можностите и значењето на статистичките 
податоци и на статистичката анализа на криминалот од страна на 
полицијата. Конкретно, освен зајакнување на разузнавачката 
функција и воведување на инспектори за разузнавање, во 
статистичките служби се јавува потреба и за зајакнување на 
статистичкото истражување и анализи, како и за воведување на 
дополнителни методолози, статистичари, криминолози или други 
истражувачи од соодветната област.  

 Статистичкото истражување и документирање на криминалот 
е потценето во градењето на ефикасна стратегија за 
превенција и контрола на криминалот. Таа се смета за 
неатрактивна и непопуларна работа, чиј труд не се користи и не се 
вреднува од полициските служби. Поради тоа, сè додека 
статистичките анализи, заедно со стратешките и со разузнувачките 
анализи, не добијат соодветно значење и приоритет во градењето 
на ефикасни стратегии за контрола на криминалот, статистичките 
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служби ќе се карактеризираат со немотивираност, некреативност и 
базични познавања за статистиката.  

 Не постои политика на контрола на квалитетот на собраните 
податоци. Статистичките служби не прават контрола на валидноста 
и на објективноста на собраните податоци во однос на фактичката 
состојба на стореното кривично дело. Конкретно, службите пред да 
ги обработат и внесат податоците во соодветни бази на податоци, 
прават одредена техничка контрола и корекции во однос на 
правната квалификација и на другите елементи на кривичното дело, 
но, начинот на собирање и објективноста на собраните податоци не 
се доведуваат под знак прашање. Поради тоа, во рамките на 
статистичките служби треба да се изгради соодветен систем за 
контрола на валидноста и објективноста на собраните податоци, 
пред сè, бидејќи јавната доверба во интегритетот на статистиката за 
криминалот бара независен надзор врз квалитетот на целиот 
процес, почнувајќи од евидентирањето на кривичните дела до 
нивното статистичко прикажување во табели, графикони и 
извештаи.   

 Развој на алтернативни техники за оцена на валидноста на 
официјалните полициски статистики. Валидноста на 
официјалните полициски статистики може да се мери и од други 
алтернативни извори, односно начини на собирање податоци за 
криминалот: на пример, со помош на анкети за виктимизација и 
самопријавување. Во таа смисла, добро е да се развие редовен 
систем на спроведување виктимолошки анкети, не само заради 
откривање на темната бројка на криминалот, туку и заради 
откривање на сивата бројка, што значи, колку од пријавените дела 
се евидентирани во полиција. На тој начин, може да се согледа и 
довербата во официјалните полициски статистики. 

 Не постојат стандарди и правила на броење и евидентирање на 
пријавените кривични дела. Броењето и собирањето на 
пријавените кривични дела и сторители се прави автоматски при 
нивното внесување во системот ХОСТ и во другите бази на 
податоци. Бидејќи се идентификувани одредени несоодветни 
броења кога се извршуваат повеќе кривични дела истовремено, или 
од повеќе сторители, се јавува потреба за воведување соодветни 
стандарди и принципи. Нивната примена ќе овозможи 
конзистентност и намалување на различните полициски практики 
при евидентирање на пријавените кривични дела. Исто така, треба 
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да се развијат техники, односно начини на утврдување колку 
проценти од пријавените дела во полиција не ги исполнуваат 
елементите на кривично дело и, поради тоа, се отфрлени како 
неосновани, или колку од пријавените дела се класифицирани како 
кривични дела, како прекршоци или како други настани. 
Утврдувањето на соодносот меѓу видовите пријавени настани 
според нивната тежина ја покажува довербата на граѓаните во 
полицијата за решавање на кривичните и на другите спорови, но и 
обратно, посветеноста и сериозноста на полицијата да одговори на 
повиците на граѓаните.  

 Полициската статистика на криминалот се базира на 
дескриптивна статистика: табеларно, графичко и нумеричко 
прикажување на обемот на криминалот во апсолутни бројки. Во 
последниот извештај се дава стапката на криминалот на 100.000 
жители, што претставува квота на криминалитет. Статистичките 
служби треба да ја развијат корелациската, како и динамичката 
статистичка анализа на криминалот. Тоа би значело дека освен 
прикажување на временската и географската дистрибуција на 
криминалот, со помош на статистичките методи може да се прават 
анализи и прогнози на трендовите и на движењата на кривичните 
дела во подолг временски период, како и да се утврдуваат врските 
меѓу различни карактеристики на елементите на кривични дела, кои 
би биле во функција на прогноза и контрола на криминалот. И 
покрај тоа што системот за автоматска обработка на податоци 
(ХОСТ) е стар и застарен, сепак, статистичките анализи може да се 
прават во други софтверски системи, како што е системот СПСС , па 
дури и ексел-програмата. За таа цел, треба да се изгради соодветен 
инструмент за собирање податоци за пријавените и за извршените 
кривични дела (сличен како обрасците крим 1, крим 2 и крим 3). 
Собраните податоци треба да се кодираат и внесат во соодветни 
софтверски бази на податоци, кои даваат основа за примена на 
голем број статистички постапки и операции. Но, бидејќи 
статистичкото истражување и анализа се комплексни задачи, кои 
бараат посебни познавања од областа на статистиката на 
криминалот, нивното значење и придонес во развојот на соодветна 
стратегија за контрола на криминалот прво треба да се препознае и 
да стане дел од стратешките цели и приоритети на Бирото за јавна 
безбедност. Всушнот, стратешките анализи треба да бидат 
поткрепени и надополнети со статистичките анализи. Основен 
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чекор кој му претстои на МВР е подготовка и усвојување на 
документ со кој ќе се воспостават стандарди за изработка и 
објавување на статистичка анализа за криминалот, како дел од 
официјалната статистика на МВР. Сегашните правни документи во 
однос на евидентирањето и анализата на криминалот се веќе 
застарени и неажурирани и, во таа смисла, донесувањето на нов 
документ е од примарно значење.  

 Поставување стандардизирана методологија за подготовка и јавно 
објавување на статистички извештаи/анализи за пријавениот 
евидентиран криминал ќе овозможи споредување на податоците во 
различни периоди и подрачја. Во иста насока, со цел да се 
овозможи компаративна анализа со останатите земји, 
препорачливо е што побргу да се прифати и да се востанови 
меѓународната класификација на кривични дела – International 
Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), постапка што е во 
тек во рамките на Државниот завод за статистика на Република 
Северна Македонија.  

 Од направената анализа на официјалните статистики за пријавениот 
криминал полициски евидентиран може да се заклучи дека МВР, 
покрај останатите активности, е потребно да ја препознае 
значајната улога на статистичките анализи на криминалот, но и на 
аналитичарите во статистичките служби. Полициските статистички 
податоци, доколку се точни и веродостојни (правилно собрани, 
внесени и обработени, анализирани и интерпретирани), имаат 
клучно значење за превентивната функција на полицијата. Оттука, 
инвестирањето: (1) во унапредување на целокупниот процес 
(евидентирање, анализа и интерпретација на криминалот), (2) во 
подобрување на човечките ресурси (преку обуки на вработените во 
аналитичките служби), како и (3) во подобрување на техничката 
инфраструктура за внесување, обработка и анализа на податоци, 
треба да биде еден од клучните приоритети на МВР. Имено, 
подобрувањето на целокупниот процес на полициското 
евидентирање и статистичкото прикажување и анализа на 
криминалот истовремено значи пообјективни и веродостојни 
податоци, продлабочена анализа, подобрени политики и, на крај, 
подобра контрола и превенција на криминалот.  

 Развивањето на статистиката на криминалот е сериозен и 
голем проект, кој бара планирање, координација и финансиски 
средства за да може да се пресретнат основните барања на 
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корисниците. Таа не треба да се сфати и да се спроведува како цел 
сама за себе, туку да биде во функција на што поголем број 
корисници внатре и надвор во казненоправниот систем и тоа на 
различни начини и можности. Криминалот подобро се разбира и 
мери доколку неговата статистика е во корелација со другите 
типови статистики, со што добива повеќекратно значење и може да 
се потпира и да ги користи потврдените методи, процедури, 
класификации, концепти и дефиниции воспоставени во другите 
статистики. 

 Развивањето на соработката помеѓу имателите на 
податоците (службите со посебни овластувања, 
обвинителствата, судовите и казненопоправни домови) треба 
да биде обврска на врвните раководители на овие институции во 
функција на градење на заедничка методологија и стандарди. Во 
практиката, имателите на информации и податоци нив ги собираат 
и ги обработуваат за оперативни потреби, а воопшто или многу 
малку внимание посветуваат на неоперативното користење на тие 
податоци. Без поддршка на врвните раководители, конверзијата на 
оперативните податоци во корисни статистички податоци ќе биде 
речиси невозможна. Соработката може да се подобри со внесување 
на законски одредби, кои ќе утврдат задолжително учество на сите 
субјекти во статистичките истражувања и со одредување на 
одговорноста на администрацијата која ги одбегнува обврските. 
Воедно, сите институции што се иматели на информации за 
криминалот мора да ангажираат, односно да вработат 
професионални статистичари, кои ќе ги користат статистичките 
техники и методи за анализирање на податоците не само за 
дневно-административни потреби, туку и за опишување на 
суштината на истражуваниот феномен. Денешницата бара 
собирањето и анализата на податоците да се врши преку 
компјутерска инфраструктура, која ќе овозможи складирање и 
обработка на неограничен број на податоци на брз, точен и 
безбеден начин. Во основа, крајна цел на статистиката на 
криминалот е изградба на интегриран систем, кој ќе овозможи 
поврзување на податоци од различни извори и во различни форми 
(хартиени, дигитални, фотографии, видео и аудио записи), како 
внатре во казненоправниот систем, така и со статистиките од 
другите општествени области во државата.  
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 Полициските евиденции и статистики на криминалот не се 
воспоставени за оценување на ефикасноста од полициското 
работење (иако може да се користат и за тоа). Тие се потреба на 
државата, на стручната и на академската заедница и на граѓаните, 
за да можат да го осознаат криминалот, заканите и ризиците од 
него во секојдневниот живот, за да може да се подобри квалитетот 
на вкупното живеење и развојот на државата, развојот на 
економијата, стандардот на граѓаните и, особено, степенот на 
остварување и заштита на човековите слободи и права. 
Полициските статистики се законска обврска согласно одредбите од 
Законот за државна статистика. Според истражувања во други земји 
во светот, криминалот влијае на демографските движења внатре во 
државата, врз иселувањето од државата, особено на младите, потоа 
врз невработеноста, затоа што одредени дејности се во сината зона 
на економијата, (на пример, градежништвото во кое речиси нема 
стовариште на градежен материјал со фискална сметка), што 
претставува пречка за вработување или определба на граѓаните да 
влезат во оваа економска дејност. Доколку не постојат објективни 
податоци за криминалот,  одлуките од јавен интерес во државата ќе 
бидат несоодветни, дури и погрешни, особено кога се работи за 
малолетничкото претстапништво и за неговото спречување, 
заштитата и поддршката на жртвите од криминал, социјалната 
заштита, образованието и друго. Недоволното информирање од 
страна на МВР за состојбите со криминалот отвора простор 
граѓаните да градат сопствена претстава за криминалот врз основа 
на личното искуство или врз основа на неговото медиумско 
прикажување. Тоа е несоодветно и може да доведе до зголемен 
страв од криминал, до став дека полицијата крие податоци за 
криминалот,  што влијае врз квалитетот на животот, па донекаде и 
до одлуката дали да се остане во Македонија или дали треба да се 
напушти. Според професорот Арнаудовски, на прашањето: Каква е 
една држава и положбата на граѓаните во неа?, одговорот може 
да се даде ако се утврди каков е криминалот во таа држава и каква 
е институционалната реакција на криминалот. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ 

 
 

Од анализата на податоците во рамките на истражувањето ги 
издвојуваме следниве покарактеристични заклучни согледувања: 
 
Полициски практики при евидентирање на криминалот 
 

 Обемот и состојбата со пријавениот криминал првенствено 
се потпира на волјата на граѓаните да ги пријават 
кривичните дела, а второстепено на откривачката функција 
на полицијата. Униформираната полиција за извршените 
кривични дела во најголем процент дознава по пријава на 
оштетените физички или правни лица. Отсуството на проактивно 
полициско дејствување и откривање на кривични дела во 
вршење на секојдневните полициски работи доминантно се 
должи на малиот број полициски службеници на терен, на 
ангажираноста на голем број вонредни активности, како и на 
немотивираноста поради отсуство на дополнителен финансиски 
надомест. Во еден помал дел ова се должи на неискуството на 
помладите полициски службеници, но и на слабото познавање 
на кривичното материјално и процесно право, на полициското 
право и на криминологијата. 

 Фактичката состојба на пријавениот настан првично ја 
утврдуваат полицајците на терен, кои оценуваат дали има 
елементи и кое кривично дело се случило. Бидејќи 
известувањето и пренесувањето информации за фактичката 
состојба најчесто се одвива телефонски, можни се грешки и 
различни интерпретации при утврдување и правилно 
класифицирање на пријавениот настан. Во тој процес, 
фактичката состојба доминантно ја утврдува униформираниот 
дел, освен за потешки и посложени случаи, кога одлука, по 
излегување на лице место, донесуваат инспекторите од 
криминалистичка полиција. Во случаите кога не се врши увид, 
проценката за настанот зависи од знаењето, когнитивните и 
интелектуалните способности на полицискиот службеник, што е 
само по себе проблематично, бидејќи секој човек, па и 
полициските службеници се со ограничено знаење, оптоварени 
со лични проблеми, физички, емоционален и интелектуален 
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замор и слично. Овде треба да се истакне дека во усната 
комуникација и во комуникацискиот канал што се користи за 
пренесување на податоци и информации за настанот, 
учествуваат 4 до 5 лица согласно воспоставената хиерархија, па 
според истражувањата во областа на комуникациските науки, 
неминовно доаѓа до менување, скратување или проширување 
на содржините што ги испраќа првиот полициски службеник од 
местото на настанот. Јавниот обвинител што треба да раководи 
со полициските активности  во конкретен настан најчесто не 
излегува на лице место, па одлуката ја носи врз основа на 
телефонска консултација со инспектор, кој и самиот не бил на 
лице место. 

 Постои неконзистентна практика при правното 
квалифицирање на кривичните дела. Правното квалифицирање 
на кривичните дела може да биде предмет на пресметка од 
страна на полициските службеници: помал број евидентирани 
кривични дела по службена должност, помал број обврски, 
помал број предмети, поголема стапка на расветлување и 
слично. Ова во добар дел го овозможува пасивноста на јавните 
обвинители, кои од канцеларија одлучуваат за правната 
квалификација. 

 Јавниот обвинител има право и должност да направи 
промена на правната квалификација на кривичното дело 
доколку е несоодветно квалифицирано од страна на 
полицијата во службените записници во кои се евидентираат 
пријавените кривични дела. Покрај наведеното, јавниот 
обвинител има право и должност да ја отфрли кривичната 
пријава доставена од полицијата доколку утврди дека 
пријавениот настан нема елементи на кривично дело. Меѓутоа, 
преквалификуваните и отфрлените пријави за кривични дела од 
страна на јавното обвинителство не се коригираат во веќе 
објавените официјални статистички евиденции за пријавениот 
криминал. 

 Неевидентирањето, односно несоодветното евидентирање 
на пријавените дела, во одредени случаи, е детерминирано од 
волјата на оштетените. Грешките можат да се јават кај оние 
дела што содржат елементи и на прекршок и на кривично дело 
што се гони по службена должност, а разликата е во нивната 
тежина, односно во сериозноста на штетните последици. 
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Грешките при класифицирањето се прават и кога самата 
оштетена страна не сака кривично да го гони сторителот или, по 
првичното пријавување на одреден настан, се предомислува и 
одбива да даде изјава на записник за пријава. Поради тоа, 
кривичното дело не се евидентира или се евидентира како 
полесно дело. Иако таквата практика е ретка, таа е присутна. 
Тврдењето дека 90 % (и повеќе) од податоците за пријавените 
кривични дела се точни, значи дека за 10 % (или помалку) не 
може да се гарантира нивната точност. Околноста дека 
оштетениот не сака да го гони сторителот не значи дека не 
постои кривично дело. Отсуството на понатамошна кривична 
постапка или донесување ослободителна пресуда поради 
немање доволен број докази против сторителот не значи дека 
делото не се случило. Во тој контекст, евидентирањето на 
делото не треба да се прави од аспект на работата на 
полицијата, туку како резултат на фактичката состојба.  

 Дилемите за видот на пријавениот настан кај 
униформираната полиција се разрешуваат од 
криминалистичката полиција или од јавниот обвинител. 
Дилемите се јавуваат индивидуално, во зависност од искуството, 
перцепцијата, знаењето и експертизата на униформираната 
полиција да го класифицира и квалифицира пријавениот настан. 
За да не биде класифицирањето и правното квалифицирање на 
пријавеното кривично дело предмет на слободна дискреција и 
толкување на униформираната полиција, потребно е процесот 
на одлучување да се стави во одредени правни рамки. Потребно 
е да се донесат конкретни правила и стандарди за тоа кој го 
утврдува, кога се утврдува и како се утврдува класификацијата и 
правната класификација на пријавените кривични дела. На тој 
начин се намалуваат различните толкувања и полициските 
практики и евентуални грешки од страна на униформираната 
полиција.  

 Волјата на оштетениот за гонење на кривични дела што се 
гонат по службена должност е ирелевантна. Полицијата, по 
службена должност презема мерки и применува полициски 
овластувања за откривање на кривичното дело и за гонење на 
неговиот сторител кога постојат основи за сомневање дека е 
извршено (член 14 од Законот за полиција). Тоа значи дека 
откажувањето на оштетениот од гонење е ирелевантно за 
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понатамошното постапување на полицијата. Со кривичните дела 
се напаѓаат основните човекови права и темелни вредности во 
општеството и затоа казненоправниот систем, вклучително и 
полицијата, имаат обврска да ги гонат сторителите. На тој начин 
се остварува специјалната и генералната превенција на 
гонењето, односно казнувањето, што значи одвраќање и 
застрашување не само на сторителот, туку и на потенцијалните 
сторители од вршење кривични дела. Покрај тоа, секоја 
казненоправна реакција треба да обезбеди јавна оцена за 
криминалот и истовремено на потенцијалните сторители и 
жртви да им испрати порака дека таквото однесување е 
неприфатливо. Значи, казнената реакција треба да го заштити 
јавниот интерес за решавање и спречување на кривичните дела. 
Оттука, едно е дали оштетениот може да се откаже од гонење, а 
друго е дали тоа откажување е релевантно за понатамошно 
постапување на полицијата.  

 Воведувањето на системот ЛОТУС ги минимизира можните 
злоупотреби и манипулации од страна на полициските 
службеници. Секој пријавен настан веднаш се заведува во 
електронски систем од страна на дежурните служби во кој се 
внесуваат податоци за пријавителот, времето, описот на 
настанот, кој е известен, на кое станично подрачје е извршен 
настанот и слично. Оттука, секое понатамошно дејствие на 
полициските службеници во однос на класификацијата на 
настанот и преземените мерки предизвикува одговорност и 
бара наведување на правните основи при одлучувањето за 
природата на казнивото дејствие. Поради тоа, обидите да се 
„прикрие“ тежината и видот на настанот се ограничени, пред сè, 
поради тоа што веродостојноста на внесените податоци и 
преземените мерки можат да бидат предмет на контрола и 
оцена од страна на повисоките полициски структури. 

 Законот за кривична постапка, Законот за полиција и 
подзаконските акти прецизно ја утврдуваат обврската на 
полициските службеници за постапување по секое сомнение 
или при добивање кривична пријава за сторено кривично дело. 
Полицијата е основната институција на која се потпира јавниот 
обвинител во гонењето на сторителите на кривични дела, па 
оттаму работата на полицијата во откривањето и пријавувањето 
на кривичните дела е од големо значење и претставува основа 
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за водење на истрага, а подоцна и на успешна кривична 
постапка. Собирањето на податоци, информации, факти, 
материјални предмети и сведоци за секој кривичноправен 
настан мора да биде соодветно запишан, регистриран во 
службените документи, за потоа да биде внесен во полициски 
евиденции. Бидејќи полицијата е постојано на терен и во  
непосреден контакт со оштетените, жртвите и осомничените,  
таа е најблиску до реалниот живот и до секојдневните настани, 
што ја прави иституција од витално значење за фунционирањето 
на целиот кривичноправен систем. Полицијата располага со 
најмногу информации за криминалот, и затоа тие треба да се 
внесат на што е можно посеопфатен начин во полициските 
евиденции. 

 
Фактори поврзани со пријавениот и со евидентиран криминал од 
страна на полицијата 

 

 Официјалните статистички податоци за класичниот криминал 
се базираат на кривични дела што се гонат по службена 
должност, што се пријавени од страна на оштетените и што  
се евидентирани како кривични дела во службените евиденции од 
страна на полицијата. Делата што се гонат по приватна тужба, 
делата за кои оштетениот се откажал од понатамошно гонење, без 
разлика што се гонат по службена должност и делата кои се 
класифицирани како прекршоци, и покрај постоење елементи на 
кривично дело, не се дел од официјалните статистички податоци. 
Поради тоа, статистичките податоци за пријавениот криминал не се 
одраз на вистински пријавениот криминал во полицијата, туку на 
нејзината работа да ги евидентира и процесира.  

 Утврдувањето на фактичката состојба на пријавениот настан 
е резултат на перцепцијата и на когнитивните способности на 
полицискиот службеник. Покрај наведените способности, 
полицискиот службеник е потребно да поседува знаење, 
професионалност и експертиза за да ги идентификува елементите, 
трагите и околностите поврзани со извршеното кривично дело. 
Токму затоа, класифицирањето на пријавениот настан и 
подведувањето под одреден член од кривичниот законик не треба 
да се остава на слободна процена на полициските службеници што 
немаат посебни знаења и вештини во таа област. Дилемите при 
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утврдувањето на елементите на кривичното дело не смеат да бидат 
на штета, како на оштетената страна, така и на јавниот интерес и на 
довербата на граѓаните во полицијата. Затоа, се бара знаење, 
еспертиза и посебна моќ на набљудување и расудување на секој 
што одлучува (што е задача на криминалистичката полиција) за да 
се намалат грешките при класифицирањето на пријавениот настан и 
при давањето на правната квалификација. Во овој контекст, 
организацијата на работата на инспекторите по имотен и насилен 
криминал треба да ја следи организацијата на полициската станица. 
На пример, инспекторите да работат во две смени и да има 
домашно дежурство со задолжително излегување на лице место во 
случаи на пријавување на кривични дела. Инспекторот, во 
консултација со јавниот обвинител, потоа може да одлучи кој ќе 
постапува по кривичното дело. Исто така, обвинителите треба да ја 
преземат својата законска обврска за раководење на полицијата во 
откривањето на кривични дела и почесто да се на терен, односно на 
местото на настанот. 

 Спречувањето на вршење кривични дела, откривањето и 
фаќањето на нивните сторители е една од мноштвото 
полициски работи што се во надлежност на полициските 
станици. Бидејќи откривањето е само еден дел од полициските 
работи, во услови на зголемен обем на работа во другите области 
(јавен ред и мир, протести, обезбедување, асистенции, други 
вонредни активности и слично), се прават приоритети, при што 
едната работа може да „трпи“ (да се намали нејзината ефикасност) 
на штета на другата полициска работа, којашто во моментот е 
оценета како поприоритетна и обратно. Како што наведуваат дел од 
испитаниците: „полициската работа не може да ја предвиди никој, 
не постои“, така и евидентирањето и откривањето на криминалот 
може да се намалат заради извршување други полициски задачи и 
обврски. Ваквата состојба бара детаљно разгледување на 
проблемите со кои се соочуваат полициските станици, а кои го 
намалуваат „брзиот одговор“ на полицијата на пријавените настани. 
Главните проблеми се поврзуваат со ограничените кадровски, 
технички и материјални капацитети на униформираната и на 
криминалистичката полиција.  

 Покрај објективните проблеми на полицијата во откривањето на 
криминалот, од одговорите на испитаницита може да се извлече 
заклучок дека постојат и бројни субјективни слабости. 
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Објаснувањето дека „полициската работа не може да ја предвиди 
никој“, може да се прифати во смисла дека полицијата не може да 
го предвиди идивидуалното однесување на граѓаните, но 
познавањето на демографските, социјалните, економските, 
политичките, културните, етичките вредности на населението и 
карактеристиките на околината на територијалното подрачје за кое 
се задолжени може да помогне во превенцијата и во откривањето 
на криминалот. Нашата земја припаѓа во групата земји во развој, 
што значи дека има лимитирани средства за јавните работи и 
институции, па и за полицијата. Меѓутоа, материјалните расурси 
зависат од парите со кои располага државата, а човечкиот капитал 
од знаењето што го поседува секој поединец и од неговото 
рационално користење. Испитаниците истакаа дека кадровската 
политика се води од нејасни критериуми, новопримените 
полициски службеници во значителен број ги оценуваат како 
незаинтересирани, а тоа укажува дека се расипува човечкиот 
капитал. Раководењето со вработените во секоја организација бара 
професионални раководители, кои нема да се потпираат само на 
службениците што совесно ја извршуваат својата работа, туку ќе 
успеат и тие што се незаинтересирани, пасивни, со мало знаење да 
ги вклучат во извршување на задачите. 

 Административната работа ја намалува оперативната и 
превентивната функција на полицијата во спречувањето и 
откривањето на криминалот. Голем број од службените 
евиденции, обрасците за службени белешки, записниците и другите 
регистри во полициските служби се пополнуваат рачно од страна на 
полициските службеници. Токму затоа, замената со централизиран 
систем за управување со документи (Document management system) 
во целост ќе ја олесни работата поврзана со преносот, 
зачувувањето, пребарувањето и увидот во службените документи и 
ќе ѝ отстапи место на оперативната и на превентивната функција. 
Истовремено, електронското водење и управување со документите 
ги намалува грешките, влијае врз побрз пренос, намалување на 
трошоците и унифицираност на документите. 

 Бидејќи класифицирањето на пријавениот настан од страна на 
полициските службеници и неговото подведување под одреден 
член од Кривичниот закон бара посебно кривичноправно и 
криминолошко знаење, се јавува потреба за соодветна едукација на 
униформираната полиција од наведените области. Иако гонењето и 
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откривањето на сторителите е само еден дел од полициските 
работи во рамките на ПСОН, сепак, соодветно кривичноправно и 
криминолошко знаење на одбрани теми е неопходно за 
професионалнo и стручно вршење на полициските работи во делот 
на класифицирањето на пријавените настани и на правната 
квалификација на одредени кривични дела. Во таа насока, во 
Наставната програма за основна обука на полицаец 
(Министерство за внатрешни работи, декември 2013) се 
предвидени часови, кои опфаќаат теми од Кривичниот закон, од 
Законот за кривична постапка, за постапување при дознавање на 
кривично дело, за постапување при посебни кривични дела 
(кражби, разбојништва, телесни повреди, сексуални деликти, 
семејно насилство, трговија со дрога итн.) на кои треба да им се 
обрне посебно внимание. Притоа, добро е да се издвојат часови и 
од областа на криминологијата, посебно за феноменолошките 
карактеристики на криминалот, за нивното препознавање, 
собирање и евидентирање. Значи, полициските службеници треба 
да поседуваат знаења за криминалот, не само како кривичноправен 
проблем, туку и како општествен и криминолошки. На тој начин, 
нивното постапување ќе добие не само практична вредност гледано 
низ призмата на работата на полцијата, туку и општествена и научна 
вредност.  

 Официјалните статистички податоци   можат да бидат необјективни 
и поради корупција во полицијата. Ова истражување не се 
занимаваше со ова прашање, но одредени одговори на 
испитаниците упатуваа на можни случаи на намерно погрешно 
квалифицирање и квалификување на  настаните, што значи 
остварување на лични интереси или интереси на надворешни 
фактори како политички партии, лица од извршната власт и слично.   

 
 
Статистичко прикажување и документирање на пријавениот 
криминал 

 

 Статистичките служби располагаат со скромни знаења за 
статистика на криминалот. Статистичките служби на локално и 
централно ниво имаат скромни познавања на статистиката како 
применета дејност, која служи за статистичка анализа и 
истражување на криминалот, за утврдување на врските меѓу 



 
 

189 
 

појавите, како и за прогнозирање и планирање на негова ефикасна 
контрола. Тие се соочуваат со ограничен кадровски, технички и 
професионален потенцијал за научно и апликативно статистичко 
истражување и анализа на криминалот. Околноста што во 
Стратегијата за развој на полицијата (2016–2020) е наведено дека 
„на постојната аналитичка функција, ориентирана пред сѐ на 
статистика, се додаде разузнавачка функција“„, индицира 
скромни познавања на можностите и значењето на статистичките 
податоци и на статистичката анализа на криминалот од страна на 
полицијата. Конкретно, освен зајакнување на разузнавачката 
функција и воведување на инспектори за разузнавање, во 
статистичките служби се јавува потреба и за зајакнување на 
статистичкото истражување и анализи, како и за воведување на 
дополнителни методолози, статистичари, криминолози или други 
истражувачи од соодветната област.  

 Статистичкото истражување и документирање на криминалот 
е потценето во градењето на ефикасна стратегија за 
превенција и контрола на криминалот. Таа се смета за 
неатрактивна и непопуларна работа, чиј труд не се користи и не се 
вреднува од полициските служби. Поради тоа, сè додека 
статистичките анализи, заедно со стратешките и разузнувачките 
анализи, не добијат соодветно значење и приоритет во градењето 
ефикасни стратегии за контрола на криминалот, статистичките 
служби ќе се карактеризираат со немотивираност, некреативност и 
базични познавања за статистиката.  

 Не постои политика на контрола на квалитетот на собраните 
податоци. Статистичките служби не прават контрола на валидноста 
и на објективноста на собраните податоци во однос на фактичката 
состојба на стореното кривично дело. Конкретно, службите пред да 
ги обработат и внесат податоците во соодветни бази на податоци 
прават одредена техничка контрола и корекции во однос на 
правната квалификација и на другите елементи на кривичното дело, 
но, начинот на собирање и објективноста на собраните податоци не 
се доведуваат под знак прашање. Поради тоа, во рамките на 
статистичките служби, треба да се изгради соодветен систем за 
контрола на валидноста и објективноста на собраните податоци, 
пред сè, бидејќи јавната доверба во интегритетот на статистиката за 
криминалот бара независен надзор врз квалитетот на целиот 
процес, почнувајќи од евидентирањето на кривичните дела до 
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нивното статистичко прикажување во табели, графикони и 
извештаи.   

 Развој на алтернативни техники за оцена на валидноста на 
официјалните полициски статистики. Валидноста на 
официјалните полициски статистики може да се мери и од други 
алтернативни извори, односно начини на собирање податоци за 
криминалот: на пример, со помош на анкети за виктимизација и 
самопријавување. Во таа смисла, добро е да се развие редовен 
систем на спроведување виктимолошки анкети, не само за 
откривање на темната бројка на криминалот, туку и за откривање на 
сивата бројка, што значи, колку од пријавените дела се 
евидентирани во полиција. На тој начин, може да се согледа и 
довербата во официјалните полициски статистики. 

 Не постојат стандарди и правила на броење и евидентирање на 
пријавените кривични дела. Броењето и собирањето на 
пријавените кривични дела и сторители се прави автоматски при 
нивното внесување во системот ХОСТ и во другите бази на 
податоци. Бидејќи се идентификувани одредени несоодветни 
броења кога се извршуваат повеќе кривични дела истовремено, или 
од повеќе сторители, се јавува потреба за воведување соодветни 
стандарди и принципи. Нивната примена ќе овозможи 
конзистентност и намалување на различните полициски практики 
при евидентирањето на пријавените кривични дела. Исто така, 
треба да се развијат техники, односно начини на утврдување колку 
проценти од пријавените дела во полиција не ги исполнуваат 
елементите на кривично дело и поради тоа се отфрлени како 
неосновани, или колку од пријавените дела се класифицирани како 
кривични дела, како прекршоци или како други настани. 
Утврдувањето на соодносот меѓу видовите пријавени настани 
според нивната тежина ја покажува довербата на граѓаните во 
полицијата за решавање на кривичните и на другите спорови, но и 
обратно, посветеноста и сериозноста на полицијата да одговори на 
повиците на граѓаните.  

 Полициската статистика на криминалот се базира на 
дескриптивна статистика: табеларно, графичко и нумеричко 
прикажување на обемот на криминалот во апсолутни бројки. Во 
последниот извештај се дава стапката на криминалот на 100.000 
жители, што претставува квота на криминалитет. Статистичките 
служби треба да ја развијат корелациската, како и динамичката 
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статистичка анализа на криминалот. Тоа би значело дека, освен 
прикажување на временската и на географската дистрибуција на 
криминалот, со помош на статистичките методи може да се прават 
анализи и прогнози на трендовите и на движењата на кривичните 
дела во подолг временски период, како и да се утврдуваат врските 
меѓу различните карактеристики на елементите на кривичните 
дела, кои би биле во функција на прогноза и на контрола на 
криминалот. И покрај тоа што системот за автоматска обработка на 
податоци (ХОСТ) е стар и застарен, сепак, статистичките анализи 
може да се прават во други софтверски системи, како што е 
системот СПСС , па дури и програмата ексел. За таа цел, треба да се 
изгради соодветен инструмент за собирање податоци за 
пријавените и за  извршените кривични дела (сличен како 
обрасците крим 1, крим 2 и крим 3). Собраните податоци треба да 
се кодираат и внесат во соодветни софтверски бази на податоци кои 
даваат основа за примена на голем број статистички постапки и 
операции. Но, бидејќи статистичкото истражување и анализа се 
комплексни задачи, кои бараат посебни познавања од областа на 
статистиката на криминалот, нивното значење и придонес во 
развојот на соодветна стратегија за контрола на криминалот прво 
треба да се препознае и да стане дел од стратешките цели и 
приоритети на Бирото за јавна безбедност. Всушнот, стратешките 
анализи треба да бидат поткрепени и надополнети со статистичките 
анализи.  

 Основен чекор што му претстои на МВР е подготовка и усвојување 
на документ со кој ќе се воспостават стандарди за изработка и 
објавување на статистичка анализа за криминалот, како дел од 
официјалната статистика на МВР. Сегашните правни документи во 
однос на евидентирање и анализа на криминалот се веќе застарени 
и неажурирани и, во таа смисла, донесувањето на нов документ е 
од примарно значење.  

 Поставувањето на стандардизирана методологија за подготовка и 
јавно објавување на статистичките извештаи/анализи за 
пријавениот криминал полициски евидентиран ќе овозможи 
споредување на податоците во различни периоди и подрачја. Во 
иста насока, со цел да се овозможи компаративна анализа на 
полициски евидентираниот криминал со останатите земји, 
препорачливо е што побргу да се прифати и да се востанови 
меѓународната класификација на кривични дела - International 
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Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), постапка која што 
е во тек во рамките на Државниот завод за статистика на Република 
Северна Македонија.  

 Од направената анализа на официјалните статистики за полициски 
евидентираниот пријавен криминал може да се заклучи дека МВР, 
покрај останатите активности, е потребно да ја препознае улогата на 
статистичките анализи на криминалот, но и на аналитичарите во 
статистичките служби. Полициските статистички податоци, доколку 
се точни и веродостојни (правилно собрани, внесени и обработени, 
анализирани и интерпретирани), имаат клучно значење за 
превентивната функција на полицијата. Оттука, инвестирањето: (1) 
во унапредување на целокупниот процес (евидентирање, анализа и 
интерпретација на криминалот), (2) во подобрување на човечките 
ресурси (преку обуки на вработените во аналитичките служби), како 
и (3) во подобрување на техничката инфраструктура за внесување, 
обработка и анализа на податоци, треба да биде еден од клучните 
приоритети на МВР. Имено, подобрувањето на целокупниот процес 
на полициско евидентирање и статистичко прикажување и анализа 
на криминалот истовремено значи пообјективни и веродостојни 
податоци, продлабочена анализа, подобрени политики и, на крај, 
подобра контрола и превенција на криминалот.  

 Развивањето на статистиката на криминалот е сериозен и 
голем проект, кој бара планирање, координација и финансиски 
сретства за да може да ги пресретне основните барања на 
корисниците. Таа не треба да се сфати и да се спроведува како цел 
сама за себе, туку да биде во функција на што поголем број 
корисници внатре и надвор од казненоправниот систем и тоа на 
различни начини и можности. Криминалот подобро се разбира и 
мери доколку неговата статистика е во корелација со другите 
типови статистики, со што добива повеќекратно значење и може да 
се потпира и да ги користи потврдените методи, процедури, 
класификации, концепти и дефиниции воспоставени во другите 
статистики. 

 Развивањето на соработката помеѓу имателите на 
податоците (службите со посебни овластувања, 
обвинителствата, судовите и казненопоправните домови) 
треба да биде обврска на врвните раководители на овие 
институции во функција на градење на заедничка методологија и 
стандарди. Во практиката, имателите на информации и податоци 
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нив ги собираат и обработуваат за оперативни потреби, а воопшто 
или многу малку внимание посветуваат на неоперативното 
користење на тие податоци. Без поддршка од врвните 
раководители, конверзијата на оперативните податоци во корисни 
статистички податоци ќе биде речиси невозможна. Соработката 
може да се подобри со внесување на законски одредби, кои ќе 
утврдат задолжително учество на сите субјекти во статистичките 
истражувања и со одредување на одговорност за администрацијата 
што ги одбегнува обврските. Воедно, сите институции што се 
иматели на информации за криминалот мора да ангажираат, 
односно да вработат професионални статистичари, кои ќе ги 
користат статистичките техники и методи за анализирање на 
податоците не само за дневно-административни потреби, туку и за 
опишување на суштината на истражуваниот феномен. Денешнината 
бара собирањето и анализата на податоците да се врши преку 
компјутерска инфраструктура, која ќе овозможи складирање и 
обработка на неограничен број на податоци на брз, точен и 
безбеден начин. Во основа, крајна цел на статистиката на 
криминалот е изградба на интегриран систем, кој ќе овозможи 
поврзување на податоците од различни извори и во различни 
форми (хартиени, дигитални, фотографии, видео и аудио записи), 
како внатре во казненоправниот систем, така и со статистиките од 
другите општествени области во државата.  

 Полициските евиденции и статистики на криминалот не се 
воспоставени за оценување на ефикасноста од полициското 
работење (иако може и за тоа да се користат). Тие се потреба на 
државата, стручната и академската заедница и на граѓаните за да 
можат да го осознаат криминалот, заканите и ризиците од него во 
секојдневниот живот, за да може да се подобри квалитетот на 
вкупното живеење и развојот на државата, развојот на 
економијата, стандардот на граѓаните и особено степенот на 
остварување и заштита на човековите слободи и права. 
Полициските статистики се законска обврска согласно одредбите 
од Законот за државна статистика. Според истражувањата во други 
земји во светот, криминалот влијае на демографските движења 
внатре во државата, врз иселувањето од државата, особено на 
младите, потоа врз невработеноста, затоа што одредени дејности 
се во сивата зона на економијата, (на пример, градежништвото во 
кое речиси нема стовариште на градежен материјал со фискална 
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сметка), што претставува пречка за вработување или определба на 
граѓаните да влезат во оваа економска дејност. Доколку не постојат 
објективни податоци за криминалот  одлуките од јавен интерес во 
државата ќе бидат несоодветни, дури и погрешни, особено кога се 
работи за малолетничкото претстапништво и за неговото 
спречување, заштитата и поддршката на жртвите од криминал, 
социјалната заштита, образованието и друго. Недоволното 
информирање од страна на МВР за состојбите со криминалот, 
отвора простор граѓаните да градат сопствена претстава за 
криминалот врз основа на личното искуство или врз основа на 
неговото медиумско прикажување. Тоа е несоодветно и може да 
доведе до зголемен страв од криминал, до став дека полицијата 
крие податоци за криминалот,  што влијае врз квалитетот на 
животот, па донекаде и до одлуката дали да се остане во 
Македонија или треба да се напушти. Според професорот 
Арнаудовски, на прашањето: Каква е една држава и положбата на 
граѓаните во неа?, одговорот може да се даде ако се утврди каков 
е криминалот во таа држава и каква е институционалната реакција 
на криминалот. 
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Прилог 1 
                                                                                                                                       Образец бр. 3  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ                                                       
_________________________________ 
  (назив на организациска единица) 
Бр.__________________  
_______ 20 ____ година 

Врз основа на член  член 11 став 5  од Правилникот за начинот на вршење на 
полициските работи, се изготвува 

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА 

за добиена информација преку непосреден разговор со граѓанин 
Граѓанинот______________________________________,   роден – а ________________ 
                                                     (име и презиме)  
_________  година во _________________,  држава________, ЕМБГ 
__________________ со живеалиште-престојувалиште во ________________________,  
ул.  ___________________ ________________, број _______,    на ден____________ 
година , по занимање_____________________ во 
________________________________на полицискиот службеник  
                                                    (место каде е дадена информацијата) 
____________________________________, од 
____________________________________ ја даде  
                  (име и презиме)                                         (назив на организационата единица) 
следната информација:             
 
 
       ПОТПИС НА ГРАЃАНИНОТ                                               ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК 
    ________________________                                    ________________________ 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

201 
 

Прилог 2 
  Oбразец бр.22 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ                                                   
____________________________________ 
    (назив на организационата единица) 
Бр.__________________  
_______ 20 ____ година 
____________________ 

Врз основа член 58 став 3 од Правилникот за начинот на вршење на 
полициските работи се составува  
 

ЗАПИСНИК 
за примање на пријава 

 
На ден_____________година во ______часот во  

____________________________  (назив на организациска единица) 
во_____________од страна на полицискиот службеник ___________________________          
(место)           (име и презиме)  
 

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВА: 
______________________________________, роден-а___________ година, во ______,  
                (име, татково име и презиме) 
____________________, со 
ЕМБГ______________________државјанство_______________, по   (место и држава) 
занимање ____________________________, вработен во 
_______________________________, со живеалиште/престојувалиште во 
__________________, ул._______________________, бр.________ изјави дека сака да 
поднесе кривична пријава/барање за поведување на прекршочна постапка 
против________________________________ за кривично дело/прекршок                                                                     
(име и презиме) ___________________,  согласно член _______, од _______________ 
                                        (законски основ)  
 Пријавителот е предупреден за последиците од лажно пријавување согласно  
член 366 од Кривичниот законик.  
 
ОПИС НА НАСТАНОТ:42 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

                                                           
42 Кога, како и каде лицето дознало за настанот, факти од кои заклучило дека е 

извршено кривично дело односно прекршок, време на извршување на делото 

(доколку знае- датум, ден и час), место на настанот (улица, број, поблиска ознака на 

местото на настанот), употребените средства за извршување (опис на сите употребени 

средства и најдени траги),начинот на извршување-детален опис за начинот на 

сторување на казнивото дело.  
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_________________________________________________________________________И
сказ на лицето кое ја поднело пријавата за неговото основано сомневање дека лицето 
против кого е поднесена пријавата е сторител на казниво дело или дека истото е 
соучесник во негово извршување и за фактите на кои го заснова основаното 
сомневање, личниот опис, личните и други податоци на лицето, како и за местото 
каде може да се пронајде лицето. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Податоци за доказите (материјални докази, траги или други материјални докази или 
лични податоци на сведоци) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подносителот на пријавата е - не е оштетен со кривичното дело, односно прекршокот. 
Попис и опис на украдените или оштетените предмети поединечно и детално како и 
приближна висина на сторената штета и на противправно стекнатата имотна корист 
од страна на сторителот. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________Изјава за 
поучување на подносителот на пријавата за поведување постапка за остварување на 
имотно-правното барање 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ЗАБЕЛЕШКА: 
 
Полицискиот службеник ќе му го прочита записникот на подносителот на пријавата и 
дополнително ќе ги внесе неговите забелешки во однос на истиот.  
 
ЗАПИСНИКОТ Е ПРОЧИТАН ПРЕД ДА БИДЕ ПОТПИШАН. 
_________________________________ 
 (потпис од подносителот на пријавата) 
 
  Подносител на пријавата                                                                     Полициски службеник 
      ______________________                                                         ______________________  
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Прилог 3 
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Прилог 4 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ                                             Образец бр.30                                              
____________________________________ 
         (назив на организацска единица) 
Бр.__________________  
_______ 20 ____ година 
____________________ 

 
Врз основа на член 112 став 1 од Правилникот за начинот на вршење на 

полициските работи се составува  
 

 
ЗАПИСНИК  ЗА ИЗВРШЕН УВИД НА ОБЕЗБЕДЕНО МЕСТО НА НАСТАН 

 
На ден ______20____ година, во _____________________________ во ___ 

                                                                                            (место на увид) 
часот. Увидот го врши полициски службеник ___________________________________ 
                                                                                                                      (име и презиме)  
од ___________________________________ .                                  
          (назив на организациска единица) 
 
На увидот присуствуваа и: 
1._______________________________________________________________________                                                                                 
                    (име и презиме)                                                             (во својство  на) 
2._________________________________________________________________________                                                                                        
3._________________________________________________________________________                                                                                                       
 
На местото на настанот е излезено поради:________________________________ 
                                                                                 (кривично дело, прекршок или друг настан)  
За излегување на местото на настанот се известени: 
1.Јавниот обвинител__________________________ на ден__________година во ____ 
часот 
2._________________________________________________________________________ 
 
На увидот присуствуваа: 
1._______________________________________ во својство на _____________ 
                                     (име и презиме) 
2._______________________________________во својство на ____________________ 
                                     (име и презиме) 
Местото на настанот е □,  не е □ обезбедено од_________________________________   
__________________________________________________________________________ 
(име, презиме и назив на организациска единица на полициските службеници)  
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Опис на местото: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Атмосферски и светлосни услови за време на вршење на 
увидот:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
На местото на настанот се затекнати следните лица: 
1.____________________________________ од 
__________________________________________ 
                       (име и презиме)                                                                  (адреса – улица и број)  
2.____________________________________ од 
__________________________________________ 
3.____________________________________ од 
__________________________________________ 
Општ изглед на местото на настанот, основни димензии на објектот и предметите, 
нивната меѓусебна положба и оддалеченост: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________                                                                                                                                             
Опис на трагите и предметите што можат да послужат како доказ: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
При вршењето на увидот со потврда бр._____________ привремено се одземени 
следните предмети: 
1._______________________                            5.________________________ 
2._______________________                            6.________________________ 
3._______________________                            7. ________________________ 
4._______________________                            8. ________________________ 
Заклучно со реден број ________ ( ___________________) 
                                                                               (со букви) 
За фиксирање на местото на настанот и откривање на трагите и предметите на 
кривичното дело се превземени следниве криминалистичко-технички мерки и 
дејствија: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
При вршење на увидот вештакот ги презеде следните дејствија: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 
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НАСТАНАТИ ПОСЛЕДИЦИ (смрт, телесни повреди, материјална штета, останато) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________                  
ЗАБЕЛЕШКИ:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Увидот е прекинат на ден_______________ година, а продолжи 
во___________________. 
Увидот заврши во__________ часот. 
 
ПРИСУТНИ ЛИЦА:                                                                   ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК 
1._________________                                                                 _________________________ 
2._________________ 
3._________________ 
4._________________ 
5._________________ 
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Прилог 5 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ                                             Образец бр.31                                                     
____________________________________ 
     (назив на организациска единица)     
Бр.__________________      
_________________________ 
_______ 20 ____ година                                      
 (број на кривичен уписник) 
____________________    
 
                                                                                        

        ДО 
____________________ 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

                                      _________ _________________ 
  

Врз основа на член 280 од Законот за кривичната постапка и член 125 став 1 
од Правилник за начинот на вршење на полициските работи се поднесува 
 
 

К Р И В И Ч Н А  П Р И Ј А В А 
 
 
ПРОТИВ:___________________________________ од татко_______________,  

                                                      (име и презиме / прекар) 
мајка______________, роден-а на_____________ година 
во_____________________________, држава__________________со живеалиште-
престојувалиште во _____________________, 
ул.__________________________________,бр.__________, со лична карта-патна 
исправа бр._____________________ издадена од_______________, со 
ЕМБГ______________________,  
по занимање______________________, вработен-а 
во_________________________________, со 
завршено______________________образование, 
националност____________________, државјанин на___________________________.  
 
ЗАТОА  ШТО:43 
 
 
 
 
Факти врз основа на кои е заклучено дека постоjат основи на сомневање дека е 
извршено кривично дело : 

                                                           
43  Што се случило, каде, кога, како е извршено кривичното дело, зошто,со 
што,објект на кривичното дело 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________ 
 
Преземени дејствија и мерки согласно Законот за кривичната постапка и Правилникот 
за начинот на вршење на полициските работи: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Прилози:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________  
 
 
 
 
                                                              М.П.                      ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК 

                                                                                                          
______________________________ 
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Прилог 6 
                                                                                                                                                  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ                                             Образец бр.32                                                  
____________________________________ 
     (назив на организационата единица) 
Бр.__________________  
_______ 20 ____ година 
____________________ 
 
                                                                             ДО 
                                                                          ЈАВНО БВИНИТЕЛСТВО 

                                                                               
______________________________________________ 

 
Врз основа на член 280 од Законот за кривичната постапка и член 125 став 1 

од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи се поднесува 
 

К Р И В И Ч Н А  П Р И Ј А В А 
 

ПРОТИВ НЕПОЗНАТ СТОРИТЕЛ за сторено кривично дело _______________________ 
__________________________________________________________________________ 
(правна квалификација на делото) 
со кое е оштетено лицето ____________________________, роден-а на___________ 
година, во_______________, со живеалиште/престојувалиште 
во_____________________  
ул.___________________________________, бр.____________. 
 
ЗАТОА ШТО44 
Време, место и начин на извршување на кривичното дело: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Факти врз основа на кои е заклучено дека постојат основи на сомневање  дека е 
извршено кривично дело : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Преземени дејствија и мерки согласно Законот за кривичната постапка и Правилникот 
за начинот на вршење на полициските работи: 
__________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Прилози:_________________________________________________________________ 
 
                                                              М.П                 ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК 
                                                                                        ______________________________ 

                                                           
44  Што се случило, каде, кога, како е извршено кривичното дело, зошто,со 
што,објект на кривичното дело 
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Прилог 7 
 

Образец бр. 33                                                                                                                                                                        
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ                                                      
____________________________________ 
     (назив на организациска единица) 
Бр.__________________  
_______ 20 ____ година 
___________________ 
                                                                                        
 

ДО 
                                                                                       

____________________ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 

                                                                                
_____________________________________________ 

 
 
Врз основа на член 282 од Законот за кривичната постапка и член 130 став 1 

од Правилник за начинот на вршење на полициските работи се поднесува 
                                                                                                      
 

П И С М Е Н О    И З В Е С Т У В А Њ Е 
 
На ден _____________година, во ______ часот  

 
1.  од страна на лицето __________________ _____во _________________________ 

         (име и презиме)           (назив на организациска единица) 
дадена е пријава број _________ за сторено кривично дело ____________________ по 
член ______ од Кривичниот законик, против лицето __________________________, за  

            (име и презиме) 
што е составен Записник за примање на пријава број_________________. 
     
2. од страна на лицето________________________________преку телефон или преку 
                 (име и презиме) 
_____________________________пријавено е кривично дело __________, по член ___ 
(друго средство за комуникација) 
од Кривичниот законик, против лицето ________________________________________,  

             (име и презиме) 
за што е изготвена службена белешка за примање на пријава поднесена преку 
телефон или други средства за комуникација број ______________.   
 
 
Во случаите од точка 1□ или од точка 2□ задолжени полициски службеници  за работа 
се: 
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1. ______________________________   од  _____________________________________ 
              (име и презиме)                                                        (назив на организациска 
единица)  
2. ______________________________   од ______________________________________ 
3. _______________________________ од ______________________________________ 
 
 
На лице место        НЕ Е  □ 
      Е □ излезено до страна на полициски службеници од 
_________________________________ и е констатирано следното: 
    (назив на организациска единица) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ (дали се исполнети условите за вршење увид, дали е вршен увид 
и кој го презел дејствието) 
 
 
Во случај на член 282 став 2 од Законот за кривичната постапка на ______________ 
година во ________ часот е известен јавниот обвинител _________________________, 
на                                           (име и презиме) 
телефонскиот број ______________ 
 
 
                                                                             
 
                                                                                М.П.          
 
          

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК 
                                                                                                        
________________________ 
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Прилог 8 
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Прилог 9
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Прилог  10 
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Прилог 11 
ПРОТОКОЛ ЗА ИНТЕРВЈУ  

со раководни лица во рамките на СВР Скопје и со полициски службеници при 
полициските станици (командир, дежурен, сменоводител, водич на безбедносен 

реон, инспектор за насилен и имотен криминал)  
 
ТЕМА ЕДЕН:  
Правна рамка на процесот на евидентирање на пријавениот криминал 
 
1. Дали постојат пишани правила (упатства) за начинот и постапката за евидентирање 
на пријавениот криминален настан (по телефон, во ПС или со непосредно 
забележување)? 
 
2. Дали се класифицираат пријавените кривични дела во одредени групи на кривични 
дела во вашата ПС? Кои се тие групи? Кој ја врши класификацијата? Се јавуваат ли 
дилеми како ќе се класифицира одредено пријавено кривично дело? Како се 
класифицира настанот кога се извршени повеќе кривични дела? Како ги разрешувате? 
 
3. Дали постојат други класификации/групирања на кривичните дела кои се вршат во 
други служби во МВР?  Дали се прават одредени класификации за други потреби (на 
пример, за потребите на ЕУРОПОЛ, ЕУРОСТАТ и слично)? 

 
4. Дали има пишани правила (упатства) за одредување на правната квалификација на 
делото според КЗ? Кои елементи од кривичното дело се земаат предвид при негово 
квалифицирање/подведување под одреден член од КЗ? Се јавуваат ли дилеми при 
определување на правната квалификација? Како ги разрешувате? 
 
5. Како се евидентираат следниве ситуации: 
 еден сторител врши серија кражби во станови во текот на еден ден? 
 еден сторител врши физички напад врз повеке лица истовремено? 
 еден сторител врши грабнување и силување? кое дело ке се регистрира? 
 двајца сторители вршат повеке провални кражби заедно? 
 
6. За кои елементи од кривичното дело се водат посебни евиденции (поврзани со 
сторителот, со жртвата, со нанесената штета, начинот на извршување, со други 
елементи поврзани со настанот) во Вашата ПС? 
 
ТЕМА ДВА 
Кадровска поставеност, надлежност и капацитети во процесот на евидентирање на 
криминалот 
 
технички капацитети 
1. Дали користите компјутер при евидентирање на пријавениот криминален настан?  
 
2. Дали постои систем за електронско евидентирање на пријавените кривични дела 
во Вашата ПС?   
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Дали го користите тој систем? Дали системот за електронски евиденции на 
криминалот е мрежно поврзан со другите ПС?  Какво е неговото функционирање? 
 
кадровски капацитети и обученост 
4. Дали сте поминале одредена обука за евидентирање на криминалот (за внесување 
податоци во одредени бази, програми и слично)? Каква? Кој ја организирал? Како ја 
оценувате? Дали имате потреба од повеќе обуки? 
 
5. Како ја оценувате оптовареноста со работа? Дали таа влијае врз процесот на 
евидентирање на пријавениот криминал? На пример, се задоцнува со евидентирање 
на настанот, се внесуваат помал број податоци во врска со настанот и слично. 
 
6. Дали бројот на евидентирани дела (за кои се пишува записник или се внесуваат во 
книгата на дневни настани) имаат некаква улога во оценување на работата на 
полицискиот службеник? На каков начин?  
 
надлежност 
7. Кои полициски служебници во Вашата ПС се надлежни за евидентирање и 
собирање на податоци и информации за пријавениот криминален настан? 
 
8. Дали во Вашата ПС се евидентираат само дела кои се извршени територијално на 
подрачјето на таа ПС? Дали во Вашата ПС се примаат и евидентираат пријави за дела 
извршени надвор од подрачјето на вашата ПС? 
 
ТЕМА ТРИ  
Полициски практики при евидентирање на пријавениот криминален настан, патот 
од пријава до добивање КУ број 
 
Дознавање/откривање на кривичните дела 
1. Како дознавате за извршени кривични дела? Како се пријавуваат делата во Вашата 
ПС? Кој најчесто пријавува? Кој друг Ве исвестува за извршени кривични дела? Колку 
пријави за кривични дела добивате секојдневно во вашата ПС? Колку приближно се 
пријавуваат од граѓани? Колку повици добивате од Центарот за информирање и 
комнадување (ЦИК)? Кои дела најчесто се пријавуваат во Вашата ПС? 
 
Регистрирање на настанот како кривично дело (кога, каде) 
2. Дали сите пријавени кривични дела од страна на граѓани во ПС (по телефон, или 
надвор од ПС) се евидентираат во потребните евиденции/бази на податоци за 
пријавени кривични дела? Кои дела најчесто се евидентираат во потребните 
евиденции/бази на податоци за пријавени кривични дела?  
 
3. Каде ги внесувате (евидентирате) податоците за пријавените (и откриени) дела во 
Вашата ПС? Во кои документи, материјали, евиденции? Кој има пристап до тие 
документи (материјали, записници, бази на податоци, евиденции и слично)?  
 
4. Кога едно пријавено дело (во ПС или по телефон) го евидентирате како кривично 
дело? Дали првиот контакт со пријавителот (жртвата или трети лица) е доволен за 
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едно дело да се евидентира како кривично дело?  Кога одлучувате еден настан да го 
евидентирате како кривично дело? Кои елементи поврзани со делото треба да се 
исполнат за да го евидентирате како кривично дело? Кога ја определувате правната 
класификација на делото? 
 
5. Според Ваше мислење, колкав процент од пријавите се евидентираат во соодветни 
евиденции/бази на податоци во ПС? 
 
6. Каде се евидентираат кривичните дела за кои се гони по приватна тужба? 
 
Нерегистрирање на настанот 
7. Дали се случува за одредено пријавено дело да не биде составен записник за 
прием/службена белешка за пријавено дело во  вашата ПС? Во кои случаи 
пријавениот настан не се евидентира како кривично дело? Според Вас, кои причини 
влијаат врз неевидентирањето на пријавените дела? Дали нерегистирањето на 
делото треба да се образложи писмено? 
 
Веродостојност на информациите 
8. Дали секогаш имате доверба во веродостојноста на информациите за извршено 
кривично дело дадени од страна на пријавителот? Во кои случаи постои сомнение 
дека информациите за пријавеното кривично дело се погрешни? Што влијае врз 
веродостојноста на пријавителот? Дали неговата возраст, однесување и/или други 
обележја/карактеристики?  
 
Несоработлива жртва 
9. Каква е процедурата на евидентирање на настанот кога жртвата не сака да 
соработува, не може да се најде, не сака да го потврди делото и слично? Дали е 
потребна потврда од жртвата дека е извршено кривично дело? Во кои случаи не е 
потребна потврда од жртвата? Кои податоци поврзани со жртвата се потребни за 
евидентирање на едно дело како кривично дело? 
 
Дела без жртва 
10. Како дознавате за дела кои немаат непосредна жртва? Кога ги евидентирате како 
кривично дело? 
 
Составување записник/службена белешка /прелиминарна проверка 
11. Кога за откриеното (пријавено во ПС, по телефон (од ЦИК)или надвор од 
просториите на ПС) составувате записник за прием или службена белешка? Во кои 
случаи (кога) се составува записник за пријава на кривично дело? Кои елементи од 
делото се потребни да се опишат од страна на пријавителот за да составите записник 
за прием на пријава/службена белешка? Дали составувате записник за прием на 
пријава (за извршено кривично дело)  и доколку лицето кое го пријавува делото 
(лично во ПС или по телефон во ЦИК) ги нема сите информации кои се бараат? 
 
12. Дали правите одредена прелиминарна проверка на добиените информации за 
криминалиот настан пред да составите записник за прием на кривична пријава? Кои 
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дејствија се преземаат во врска со настанот како дел од таа прелиминарна проверка? 
Кој прави прелиминарна проверка на добиените ифнормации? 
 
13.  Дали постојат пишани процедури за проверка на пријавеното дело пред тоа да се 
евидентира во записник?  
 
14. Во кои случаи се одложува составувањето записник? колку долго може да се 
одложи? 
 
15. Колку време (часа) е потребно за да го комплетирате записникот за прием на 
кривична пријава? Што влијае на времето кое е потребно да се комплетира записник 
за прием на кривична пријава? Во рок од колку дена е потребно да се комплетира 
документицијата за внесување на делото во кривичен уписник? 
 
16. Колку пријавени настани, според вас се евидентираат како кривични дела? Колкав 
би бил тој сооднос? Што влијае врз неевидентирањето на одредени настани како 
кривични дела? 
 
17. Со кои проблеми се соочувате кога ги внесувате податоците во потребните 
евиденции/бази на податоци за пријавени кривични дела?  
 
пријави преку телефон/електронски пат/единица за информирање и командување 
(ЦИК) 
18. Каде се евидентираат делата кои се пријавени преку телефон/надвор од 
просториите на ПС или кои откриени од страна на самата полиција? 
 
19. Дали има можност да се евидентираат/проверуваат дела пријавени преку 
електронска пошта или онлајн во МВР?  
 
20. Каква е постапката за примање пријави преку телефон/електронски пат/надвор од 
просториите на ПС? Кога таквите дела се евидентираат како кривични дела? Дали е 
неопходно да се дојде до ПС за да се состави записник во такви случаи? 
 
21. Кој има пристап до податоците за делото кое се пријавува електронски (преку red 
button или друга електронска пошта/апликација)?  
 
Територијална надлежност 
22. Каква е постапката кога делото ке се пријави кај вас а е извршено на територија на 
друго станично подрачје? Каква е постапката кога делото е извршено на ваше 
станично подрајче а е пријавено во друга ПС? Кој го регистрира делото ?  
 
 
Понатамошни известувања и поднесоци 
23. Кои служби се известуваат за евидентираното кривично дело? Дали 
известувањето се врши усно или писмено?  
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24. Каде се доставува пишаниот службен документ (записник, службена белешка) во 
врска со пријавеното дело? Со каква итност се врши доставувањето? 
 
Надворешни влијанија и притисоци при составување записник/службена белешка 
25. За какви видови (кривични) дела генерално се консултирате со повисок старешина 
пред да го евидентирате пријавеното дело како кривични дело / го внесете 
(составите) записник за прием на пријава (службена белешка)? 
 
26. Со кои проблеми се соочувате кога ги евидентирате (внесувате податоци за) 
пријавените криминални настани/дела во записник/службена белешка? 
 
27. Дали чувствувате одреден политички или друг притисок за да составите или да не 
составите записник/службена белешка за пријавени дела? Дали чувствувате одреден 
притисок од повисок старешина за да составите или да не составите записник за 
прием/службена белешка  за пријавени дела?  
 
28. Дали се чувствувате демотивирано доколку постојат/се јавуваат такви притисоци и 
влијанија?  
 
29. Доколку треба да евидентирате дело против некоја влијателна личност (од 
општествениот или политичкиот живот, или бизнис секторот), дали тоа може да 
предизвика одредени проблеми или влијанија?  
 
Однос кон пријавителот 
30. Доколку пријавителот на делото не го разбира јазикот и не може да чита како се 
справувате во таква ситуација? 
 
31. Доколку пријавителот смета дека е извршено кривично дело и бара да се 
евидентира и да му се даде записник, а Вие сметате дека не постојат елементи кои 
укажуваат на кривично дело, како се справувате во таква ситуација? 
 
32. Како пријавителот се информира за понатамошното процесирање на случајот? 
Дали веднаш се дава копија од записникот за прием на пријавата на пријавителот? 

 
Непријавување на криминалот 
33.Дали се согласувате дека граѓаните не ги пријавуваат сите дела во ПС, односно не 
се јавуваат на 192? Според вас, кои причини влијаат врз непријавувањето на кривични 
дела? 
 
Внатрешна контрола 
34. Дали имало случај да дојде СВКПС за да провери дали има 
неевидентирано/заведено некој пријавен случај во соодветните евиденции/бази на 
податоци? Кои се последиците поради неевидентирање на криминалот? 
  
35. Каков вид дисциплинска постапка може да се преземе против полициски 
службеник во случај на неевидентирање на одредено кривично дело во соодветни 
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евиденции /бази на податоци? Колку такви постапки се преземени во текот на 
последната година?  
 
ТЕМА ЧЕТИРИ 
Карактеристики на криминалниот настан и нивното влијание врз евидентирање на 
криминалот 
 
1. Доколку составувате записник за пријава на кривично дело, како на пример, 
силување, дали е неопходно жртвата да дојде во полициска станица за да даде изјава 
пред да се состави записникот? 
 
2. Кога се пријавува одредено дело извршено против жена или е дело на семејно 
насилство, дали веднаш го регистрирате делото?  
 
3. Дали е значаен меѓусебниот односот меѓу жртвата и сторителот при евидентирање 
на делото? Во однос на тоа дали се во роднинска, љубовна, пријателска или друга 
врска? На кој начин влијае?  
 
4. Дали е значајна сериозноста на штетата / повредата при евидентирање на 
настанот? 
 
ТЕМА ПЕТ 
Контрола на квалитетот на податоците и соработка на полициските служби и 
сектори во процесот на евидентирање на криминалот 
 
1. Дали е потребно Ваше одобрение (или од непосредно повисок полициски 
службеник во вашата ПС пред да се евидентира пријавеното дело (во записник за 
прием на пријава /за увид или да се состави службена белешка за пријава на дело по 
телефон или надвор од просториите на ПС)? Дали е потребно Ваше одобрение (или 
од непосредно повисок полициски службеник во Вашата ПС пред да се 
евидентира/заведе настанот во соодветните евиденции (книга на дневни настани, 
лотус системот, други евиденции)? 
  
2. Дали го прегледувате/проверувате (или непосредно повисокиот старешина го 
прегледува/проверува) записникот за прием на пријава/записник од увид пред да 
биде потпишан од страна на подносителот или службената белешка за пријава на 
дело по телефон или надвор од просториите на ПС?  
 
3. Како се утврдува квалитетот на податоците наведени во службениот материјал во 
врска со одреден криминален настан? Кој го утврдува квалитетот на внесените 
податоци во службениот материјал/соодветните евиденции? На кој начин се 
дистрибуираат податоците за криминалот до повисоките нивоа на МВР? 
 
4. Што би требало да се направи за да се подобри контролата на квалитетот на 
податоците за криминалот? 
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Податоци за испитаникот 
 
пол     _________________ 
возраст     _________________ 
работно искуство во институцијата  _________________ 
позиција     _________________ 
работно искуство на моменталната позиција __________________ 
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Прилог 12 
ПРОТОКОЛ ЗА ИНТЕРВЈУ  

вработени во аналитичко статистичките служби при СВР Скопје и во Одделот за 
криминалистичко разузнавање и анализа  

 
ТЕМА ЕДЕН:  
Правна рамка на процесот на евидентирање на пријавениот криминал 
 
1. Дали постојат пишани правила (упатства) за начинот и постапкатата за 
евидентирање и статистичка обработка и документирање на пријавениот криминал? 
Можете ли да наведете некои? Дали се тие достапни за сите вработени во 
единицата/одделението? Доколку нема, како го евидентирате, односно 
документирате пријавеното дело? 
 
2. Какви збирки на податоци за криминалот (+ видови евиденции, бази на податоци) 
се користат во Вашата служба? Каде се внесуваат податоците за криминалот? Како се 
чуваат собраните податоци за криминалот во Вашата служба (писмено или 
електронски) Кој има пристап до тие бази на податоци, документи/материјали?  Дали 
може да се прави статистичка анализа од базите на податоци? 
 
3. Дали постои систем на класифицирање на кривичните дела во одредени групи? 
Кои се тие групи? Кој ја врши класификацијата? Се јавуваат ли дилеми при 
класифицирање на одредено пријавено кривично дело?  Како ги разрешувате? 
 
4. Кога има нови инкриминации или нови облици на основните кривични дела, колку 
време е потребно за да се додадат во системот за класификации? Како се водат тие 
дела дотогаш? Рачно или електронски? 
 
5. Дали постојат други класификации/групирања на кривичните дела кои се вршат во 
други служби во МВР? Дали се прават одредени класификации за други потреби (на 
пример, за потребите не ЕУРОПОЛ, ЕУРОСТАТ и слично)? Можете ли да наведете 
одредени примери? 
 
6. Дали има пишани правила (упатства) за подведување на одреден настан под 
одредено кривично дело, односно за квалифицирање на настанот под одреден член 
од КЗ? Кои елементи од кривичното дело се земаат предвид при негово 
квалифицирање/подведување под одреден член од КЗ? Како се класифицира 
настанот кога се извршени повеќе кривични дела? кога постои стек на кривични дела? 
Се јавуваат ли дилеми при квалифицирање (подведување) на настанот под одреден 
член од КЗ? Како ги разрешувате? 
 
7. За кои елементи од кривичното дело се водат посебни евиденции (на пример, 
поврзани со сторителот, со жртвата, со нанесената штета, со начинот на извршување, 
со други елементи поврзани со настанот) во Вашето одделение? 
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ТЕМА ДВА 
Кадровска поставеност, надлежност и капацитети во процесот на евидентирање, 
обработка и документирање на криминалот 
 
технички капацитети 
1. Дали постои посебен систем за електронско евидентирање, обработка и 
прикажување на пријавените кривични дела во Вашето одделение? Дали системот за 
електронски евиденции на криминалот е мрежно поврзан со сите  ПС?  Какво е 
неговото функционирање?   

 
кадровски капацитети и обученост 
2. Кои се Вашите основните работни задачи поврзани со евидентирање, обработка и 
документирање на криминалот?  
 
3. Дали сте поминале одредена обука за евидентирање и статистичко документирање 
на криминалот? Каква? Кој ја организирал? како ја оценувате? Дали имате потреба од 
повеќе обуки?  
 
4. Како ја оценувате оптовареноста со работа? Дали влијае врз процесот на 
евидентирање и статистичка обработка и документирање на пријавениот криминал?
   
 
5. Дали бројот на евидентирани дела имаат некаква улога во оценување на работата? 
На каков начин?        
надлежност 
6. Дали во Вашата служба се регистрираат само дела кои се извршени територијално 
на подрачјето на СВР Скопје?      
 
ТЕМА ТРИ 
Практики при водење евиденции, обработка и статистичко прикажување на 
криминалот 
 
1. Кои се Вашите извори на податоци за водење статистички евиденции за 
пријавениот криминал? Од каде се земаат податоците за пријавените кривични дела 
пред да се внесат/евидентираат во отребните евиденции/бази на податоци за 
пријавени кривични дела? Кој ви праќа податоци за криминалот? Колку често? 
 
2. Дали добивате комплетни податоции за пријавените дела во однос на нивните 
елементи? Кои податоци најчесто недостасуваат? Дали и кога недостасуваат 
одредени податоци го обработувате и документирате делото?   

 
3. Со кои проблеми се соочувате кога ги внесувате податоците во потребните 
евиденции/бази на податоци за пријавени кривични дела?  
 
4. Колку време е потребно за да ги комплетирате податоците (внесете сите податоци) 
во соодветните евиденции? Колкав период просечно поминува од моментот на 
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пријавување на делото до моментот на негово евидентирање во соодветни бази на 
податоци? 
 
5. За какви видови дела генерално се консултирате со повисок старешина пред да ги 
евидентирате (внесете) во соодветни евиденции (книга на дневни настани, лотус 
системот, други евиденции)? 
  
6. Дали правите (се прави) одредена прелиминарна проверка на податоците пред да 
го евидентирате пријавеното дело во соодветните евиденции? Дали постојат пишани 
процедури за проверка на пријавеното дело пред тоа да се 
евидентира/обработи/документира?  
 
7. Според Ваше мислење дали сите пријавени кривични дела од страна на граѓани во 
ПС (по телефон, или надвор од ПС) се евидентираат статистички обработуваат и 
документираат во потребните евиденции/бази на податоци за пријавени кривични 
дела? Кои дела најчесто се евидентираат во потребните евиденции/бази на податоци 
за пријавени кривични дела?  
 
8. Според Ваше мислење, колкав процент од пријавите се евидентираат во соодветни 
евиденции/бази на податоци во Вашата служба на месечно/квартално или годишно 
ниво? 
 
надворешни влијанија и притисоци 
9.  Дали чувствувате одреден политички или друг притисок за да евидентирате или да 
не евидентирате одредени пријавени дела во соодветни евиденции/бази на 
податоци?  
 
10. Дали се чувствувате демотивирано доколку постојат/се јавуваат такви притисоци и 
влијанија?  
 
12. Дали секогаш имате доверба во веродостојноста на добиените податоци за 
пријавениот криминал? Во кои случаи постои сомнение дека информациите за 
пријавеното кривично дело се погрешни? Што влијае врз веродостојноста на 
добиените податоци?  
 
Неевидентирање на криминалот 
13. Дали се случува одредено пријавено дело да не биде евидентирано, односно 
обработено и документирано во вашето одделение? Според Вас, кои се најчестите 
причини? 

 
14. Според Ваше мислење, колкав процент од пријавените дела (за кои постојат 
податоци) не се евидентираат во соодветните евиденции? 
 
15. Дали имало случај да дојде СВКПС за да провери дали има неевидентирано некој 
пријавен случај во соодветните евиденции? Кои се последиците поради 
неевидентирање на пријавените дела? 
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16. Каков вид дисциплинска постапка може да се преземе против вработениот во 
случај кога нема да евидентира/документира некое пријавено дело во соодветни 
евиденции (бази на податоци)?  
 
ТЕМА ЧЕТИРИ 
Контрола на квалитетот на податоците и соработка на полициските служби и 
сектори во процесот на евидентирање на криминалот 
 
1.Дали е потребно одредено одобрение (Ваше одобрение) од непосредно повисок 
полициски службеник во Вашето одделение/единица пред да се 
евидентира/обработи, односно документира настанот (пријавеното кривично дело) 
во соодветните евиденции/бази на податоци? 
  
2. Дали (ги прегледувате) непосредно повисокиот старешина ги 
прегледува/проверува внесените податоци за одреден криминален настан во 
соодветните евиденции (лотус системот, други евиденции))?   
    
3. Како се утврдува квалитетот на добиените податоци наведени (и добиени) во 
службениот материјал во врска со одреден криминален настан? Кои методи се 
користат/применуваат за анализа на податоците на криминалот? Кој го утврдува 
квалитетот на внесените податоци во соодветните евиденции? На кој начин се 
дистрибуираат податоците за криминалот до повисоките нивоа на МВР? 
 
4. Што би требало да се направи за да се подобри контролата на квалитетот на 
податоците за криминалот? 
 
ТЕМА ПЕТ 
ЗНАЧЕЊЕ НА СТАТИСТИЧКИТЕ АНАЛИЗИ И ОБРАБОТКИ 
 
1. Какви статистички анализи и обработки правите во врска со пријавениот криминал? 
Кој има пристап до статистичките анализи и обработки? 
 
2. Како го следите движењето на пријавениот криминал?  На кои временски 
интервали правите статистички анализи и обработки? 
 
3. Кои дела се евидентираат во класичен криминал? 
 
4. Што бара најчесто оперативната полиција од Вашата служба поврзано со 
пријавениот криминал? Кој? Колку често? 
 
5. Дали мислите дека Вашата работа (статистичката обработка и документирање) 
влијае врз работата на оперативната полиција во поглед на превенција на 
криминалот/негова прогноза? Дали им користат статистичките анализи во 
извршување на нивните задачи? На пример, во мапирање на криминалот? во 
фокусирање кон одредени криминални жаришта? 
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6.  Дали сметате дека статистиката за пријавениот криминал е одраз на вистински 
пријавениот криминал? Дали преку нив може да се следи динамиката на пријавениот 
криминал?         
  
7. Дали сметате дека полициските статистики за пријавениот криминал се објективни 
и доверлви? Кои фактори влијаат врз објективноста на статистичките бројки? 
 
 
Податоци за испитаникот 
пол     _________________ 
возраст     _________________ 
работно искуство во институцијата  _________________ 
позиција     _________________ 
работно искуство на моменталната позиција __________________ 
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Прилог 13 
 

ПРОТОКОЛ ЗА ИНТЕРВЈУ  
со  полициски службеници во Единицата за истражување и документирање 

(ЕИК) при СВР Скопје  
 
ТЕМА ЕДЕН:  
Правна рамка на процесот на евидентирање на пријавениот криминал 
 
1. Дали постојат пишани правила (упатства) за начинот и постапката за евидентирање 
на пријавениот криминален настан (по телефон, во ПС или со непосредно 
забележување)? 
 
2. Дали се класифицираат пријавените кривични дела во одредени групи на кривични 
дела ж? Кои се тие групи? Кој ја врши класификацијата? Се јавуваат ли дилеми во 
поглед на тоа како ќе се класифицира одредено пријавено кривично дело? Како се 
класифицира настанот кога се извршени повеќе кривични дела? кога постои стек на 
кривични дела? Како ги разрешувате? 
 
3. Дали постојат други класификации/групирања на кривичните дела кои се вршат во 
други служби во МВР?  Дали се прават одредени класификации за други потреби (на 
пример, за потребите на ЕУРОПОЛ, ЕУРОСТАТ и слично)? 

 
4. Дали има пишани правила (упатства) за одредување на правната квалификација на 
делото според КЗ? 
Кои елементи од кривичното дело се земаат предвид при негово 
квалифицирање/подведување под одреден член од КЗ? Се јавуваат ли дилеми при 
определување на правната квалификација? Како ги разрешувате? 
 
5. Како се евидентираат следниве ситуации: 
 еден сторител врши серија кражби во станови во текот на еден ден? 
 еден сторител врши физички напад врз повеке лица истовремено? 
 еден сторител врши грабнување и силување? кое дело ке се регистрира? 
 двајца сторители вршат повеке провални кражби заедно? 
 
6. За кои елементи од кривичното дело се водат посебни евиденции (поврзани со 
сторителот, со жртвата, со нанесената штета, начинот на извршување, со други 
елементи поврзани со настанот)? 
 
ТЕМА ДВА 
Кадровска поставеност, надлежност и капацитети во процесот на евидентирање на 
криминалот 
 
технички капацитети 
1. Дали користите компјутер при заведување/евидентирање на пријавениот 
криминален настан?  
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2. Дали постои систем за електронско евидентирање на пријавените кривични дела? 
Дали го користите тој систем? Дали системот за електронски евиденции на 
криминалот е мрежно поврзан соПС?  Какво е неговото функционирање? 
 
кадровски капацитети и обученост 
3. Дали сте поминале одредена обука за евидентирање на криминалот (за внесување 
податоци во одредени бази, програми и слично)? Каква? Кој ја организирал? како ја 
оценувате? дали имате потреба од повеќе обуки? 
 
4. Како ја оценувате оптовареноста со работа? Дали таа влијае врз процесот на 
евидентирање на пријавениот криминал? На пример, се задоцнува со евидентирање 
на настанот, се внесуваат помал број податоци во врска со настанот и слично. 
 
5. Дали бројот на евидентирани дела (кои се внесуваат во книгата на дневни настани) 
имаат некаква улога во оценување на работата на полицискиот службеник? На каков 
начин?  
 
надлежност 
6. Дали во Вашата служба се регистрираат само дела кои се извршени територијално 
на подрачјето на СВР Скопје?      
 
ТЕМА ТРИ  
Полициски практики при евидентирање на пријавениот криминален настан, патот 
од пријава до добивање КУ број 
 
Дознавање за кривичните дела 
 
1. Кој најчесто пријавува? Кој друг Ве исвестува за извршени кривични дела? Колку 
пријави за кривични дела добивате на отворениот телефонски број? Кои дела 
најчесто се пријавуваат во Вашата ПС? 
 
Регистрирање на настанот како кривично дело (кога, каде) 
2. Каде ги внесувате (евидентирате) податоците за пријавените дела? Во кои 
документи, материјали, евиденции? Кој има пристап до тие документи (материјали, 
записници, бази на податоци, евиденции и слично)?  
 
3.  За колку извршени кривични дела се внесуваат податоци во соодветните 
евиденции/бази на податоци секој ден? Колкав би бил соодносот меѓу пријавени 
дела во ПС, пријевени преку ЦИК и откриени од страна на самата полиција? Кои дела 
најчесто се пријавуваат?  Дали сите извршени (пријавени) дела се 
внесуваат/заведуваат/евидентираат во соодветните евиденции? 
 
4. Дали сите пријавени кривични дела од страна на граѓани се 
евидентираат/заведуваат во потребните евиденции/бази на податоци за пријавени 
кривични дела? Кои дела најчесто се евидентираат во потребните евиденции/бази на 
податоци за пријавени кривични дела?  
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5. Кога едно пријавено дело го евидентирате како кривично дело? Дали првиот 
контакт со пријавителот (жртвата или трети лица) е доволен за едно дело да се 
евидентира како кривично дело? Кога одлучувате еден настан да го евидентирате 
како кривично дело? Кои елементи поврзани со делото треба да се исполнат за да го 
евидентирате како кривично дело? Кога ја определувате правната класификација на 
делото? 
 
6. Каде се евидентираат кр. дела за кои се гони по приватна тужба? 
 
Нерегистрирање на настанот 
7. Во кои случаи пријавениот настан не се евидентира како кривично дело? Според 
Вас, кои причини влијаат врз неевидентирањето на пријавените дела? Дали 
нерегистирањето на делото треба да се образложи писмено? 
 
Веродостојност на информациите 
8. Дали секогаш имате доверба во веродостојноста на информациите за извршено 
кривично дело дадени од страна на пријавителот? Во кои случаи постои сомнение 
дека информациите за пријавеното кривично дело се погрешни? Што влијае врз 
веродостојноста на пријавителот?   
 
9. Дали правите одредена прелиминарна проверка на добиените информации за 
пријавениот криминален настан? Кои дејствија се преземаат во врска со настанот 
како дел од таа прелиминарна проверка? Кој прави прелиминарна проверка на 
добиените ифнормации?  Дали постојат пишани процедури за проверка на 
пријавеното дело?  
 
10. Колку пријавени настани, според вас се евидентираат како кривични дела ? 
Колкав би бил тој сооднос? Што влијае врз тоа некои настани да не се евидентираа 
како кривични дела? 
 
11. Дали има можност да се евидентираат/проверуваат дела пријавени преку 
електронска пошта или онлајн во МВР? Дали постојат пишани процедури за проверка 
на извршентото (пријавеното) дело пред тоа да се евидентира/заведе во соодветните 
евиденции/бази на податоци?  
 
 
Понатамошни известувања и поднесоци 
12. Дали имало случај да дојде СВКПС за да провери дали има 
неевидентирано/заведено некој пријавен случај во соодветните евиденции/бази на 
податоци? Кои се последиците поради неевидентирање на криминалот? 
  
13. Каков вид дисциплинска постапка може да се преземе против полициски 
службеник во случај на неевидентирање на одредено кривично дело во соодветни 
евиденции /бази на податоци?  Колку такви постапки се преземени во текот на 
последната година?  
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14. Со кои проблеми се соочувате кога ги внесувате податоците во потребните 
евиденции/бази на податоци за пријавени кривични дела?  
 
15. Кои служби се известуваат за пријавеното кривично дело? Дали известувањето се 
врши усно или писмено? Со каква итност се врши доставувањето? 
 
Однос кон пријавителот 
16. Доколку пријавителот на делото не го разбира јазикот како се справувате во таква 
ситуација? 
 
17. Како пријавителот се информира за понатамошното процесирање на случајот?  

 
Непријавување на криминалот 
 
18.Дали се согласувате дека граѓаните не ги пријавуваат сите дела во ПС, односно не 
се јавуваат на 192? Според вас, кои причини влијаат врз непријавувањето на кривични 
дела? 
 
ТЕМА ЧЕТИРИ 
Контрола на квалитетот на податоците и соработка на полициските служби и 
сектори во процесот на евидентирање на криминалот 
 
1. Како се утврдува квалитетот на податоците наведени во службениот материјал во 
врска со одреден криминален настан? Кој го утврдува квалитетот на внесените 
податоци во службениот материјал/соодветните евиденции? На кој начин се 
дистрибуираат податоците за криминалот до повисоките нивоа на МВР? 
 
2. Што би требало да се направи за да се подобри контролата на квалитетот на 
податоците за криминалот? 
 
Податоци за испитаникот 
 
пол     _________________ 
возраст     _________________ 
работно искуство во институцијата  _________________ 
позиција     _________________ 
работно искуство на моменталната позиција __________________ 
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