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криминалот при обработката на предметот на истражувањето е применет  
теоретски и емпириски пристап.  
 
Токму емпириското истражување не можеше да се реализира доколку ја 
немавме поддршката и отвореноста за соработка на г-ѓа Цена Чаловска, 
началник на Одделението за превенција при Секторот за внатрешни работи –
Скопје во периодот кога се спроведуваше анкетирањето на полициските 
службеници во ноември и декември 2012 година. Нејзините сугестии и 
укажувања при подготовката на инструментот наменет за полициските 
службеници беа особено значајни и инкорпорирани пред неговото 
финализирање.   
 
Исто така, испитувањето на јавното мислење за улогата на граѓаните во 
превенција на криминалитетот немаше да се спроведе без ентузијазмот и 
подготвеноста на студентите кои го слушаа предметот Превенција на 
криминалитет во зимскиот семестар во учебната 2012/2013 година на првиот 
цисклус студии на Факултетот за безбедност-СКопје. Имено, тие како 
помошници и дел од истражувачкиот тим беа ангажирани како анкетари-
волонтери и во делот на средувањето и документирањето на собраните 
податоци.  
 
Искрено и се заблагодаруваме и на колешката Стојанка Мирчева која 
придонесе за подобрување на квалитетот на извештајот со укажување на 
одредени сугестии и коментари на содржината на текстот.  
 
Особена благодарност изразуваме и кон колешката Наташа Јованова која 
како соработник во рамките на истражувачкиот тим ни даваше постојани 
насоки и сугестии при статистичката обработка на податоците во програмата 
СПСС. 
 

Од авторите  
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КОН СТУДИЈАТА 
 
Студијата со наслов „Улогата на заедницата и полицијата во 

превенција на криминалитетот-состојби во градот Скопје“ на авторите доц.д-р 
Весна Стефановска и доц. д-р Богданчо Гогов, е систематизирана во шест 
глави. Во секоја глава материјалот носи поднаслови, па вака поставената 
систематика на материјалот на читателот му овозможува лесно да дојде до 
проблемот што го интересира.  ̀

Текстот што го имаме пред нас носи карактеристики на научна 
студија. Оваа карактериситика трудот ја стекнува со пристапот на авторите 
кон обработка на проблемите што се предмет на нивен научен интерес: 
општествената заедница и полицијата во превенцијата на криминалитетот. 
Методолошкиот пристап што го избрале и што го применуваат се 
карактеризира со повеќестран пристап кон сите прашања, што ја чинат 
суштината на трудот. Во прв ред избираат појавата (проблемот) да го 
согледаат и објаснат од теоретска гледна точка која ги опфаќа научните и 
теоретските стојалишта во современите научни дисциплини кои се занимаваат 
со оваа проблематика, настојувајќи да ја согледаат и објаснат филозофијата на 
современиот криминалитет кој носи феноменолошки карактеристики на 
опасен и тежок криминалитет за превенирање. Второ, низ применетото 
истражување вршат проверка на тезите врз кои е поставено истражувањето. 
Пристапот што овој труд го чини научно вреден е што при обработката на 
секој проблем (појава) се претставуваат и доминантните стојалишта во 
современата наука преку ставовите и истражувањата на познати автори и 
преку примена на тие сознанија во сопственото истражување. Тргнувајќи од 
уверувањето дека казнената репресија во борбата против криминалитетот не 
ги дава очекуваните резултати, авторите решението го бараат  во позицијата на 
полицијата во општеството, промената на нејзината положба и начин на 
делување и изградување односи, во кој, полицијата во борбата против 
криминалитетот го ангажира, го придобива опшеството-општествената 
заедница, секој што е на некој начин загрозен од криминалитет или 
разрешувањето на проблемите во неговиот живот и задоволувањето на 
неговите потреби го реализира на правен начин. Во современите услови на 
организациски развој, на доминантниот концепт за гаранција и создавање 
услови за доследно остварување на загарантираните права и слободи на 
граѓаните преку функционирањето на правната држава (државата на владеење 
на правото) се одредува и местото на органите што со репресија го спречуваат 
криминалитетот и ангажманот на општествената заедница  како политичка, 
правна, социјална, економска, социокултурна категорија. На  овој начин, 
авторите го внесуваат и новиот пристап во казненото право во сите фази и 
елементи изразен преку концептот на ресторативната правда и новиот систем 
на санкции кои во себе ги вклучува и алтернативните мерки. 

Во овој нов концепт, за трите проблеми со кои се занимава овој труд- 
полиција, заедница, превенција, не само што за секој од овие категории даваат 
прашања и одговори за нивната суштина и содржина, туку и го одредуваат  и 
методолошкиот и научниот пристап кон негова реализација. Во сите овие 
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елементи трудот може да послужи како учебно помагало на факултетите на 
кои се изучуваат проблемите на безбедноста изразени преку сузбивање, 
спречување и превенирање на криминалитетот, како и во органите и на 
институциите преку кои се остварува концептот превенција на 
криминалитетот и полициска превенција со учество на заедницата, со сите 
нејзини чинители. 

На овој труд посебно значење му дава оној дел во кој авторите се 
обидуваат да го разгледаат проблемот на безбедноста во градот Скопје и 
криминалитетот во него. Со овој пристап тие укажуваат на потребата од 
изучување и истражување на едно подрачје кое го одредуваме како „урбан 
криминалитет-урбана криминологија“, кои се покажуваат како неопходни 
знаења и пристапи во реализација на концептот за безбедност, превенција на 
криминалитетот и во заедницата и во полицијата. 

Во Предговорот авторите настојуваат да го објаснат својот пристап 
кон обработката на проблемите, доведувајќи ги во врска со состојбите во 
земјата и светот, кои се карактеризираат со загрижувачки пораст на 
криминалитетот и со феноменолошки карактеристики кои сериозно ја 
загрозуваат безбедноста и сигурноста во живеењето на луѓето. За улогата на 
заедницата во превенирањето на криминалитетот постојат различни теории и 
пристапи, при што авторите настојуваат да се определат за оној пристап кој 
најмногу соодветствува на нашето општество. На тој начин се определуваат 
структурата на студијата да ја обликуваат во два дела: првиот дел-
разгледување на различните пристапи кон одредувањето на заедницата во 
превенцијата на криминалитетот (теоретско разгледување) и вториот дел- 
анализа на резултатите од реализираното истражување со оценка на 
резултатите. Притоа се покажува како неопходно да се прочита Предговорот 
за да се разбере суштината на проблемот со кој се занимаваат авторите. 
Определбата на авторите проблемите дефинирани во предметот да ги  
истражуваат  во Скопје внесува една нова димензија - еколошка, но и ги 
поставува проблемите на криминалитетот врзани за урбаната криминологија. 

Во поднасловот „Предмет на истражувањето“ е дефинирана улогата на 
заедницата во превенција на криминалитетот: проблемите врзани за 
социјалната контрола, учеството на општествените групи што ја чинат 
заедницата (посебно семејството), колективната одговорност и солидарноста, 
насоченоста на заедницата кон подобрување на безбедноста во неа од 
криминалитет. Авторите чувствуват потреба во посебен поднаслов да дадат 
преглед на „претходните истражувања“ со кои се истражуваат ставовите на 
граѓаните (во светот и во Р. Македонија). Од нив, како значаен го издвојуваат 
податокот дека 45,8% од граѓаните имаат сопствени ставови, а 76,7% 
изразуваат идентични оценки за полициските службеници. Исто така, се 
согласуваат со оценката дека криминалитетот во земјава е со „голем обем“ и 
дека соработката помеѓу полицијата и јавноста не е доволно разбрана. 
Факторите  кои  се однесуваат на соработката од аспект на граѓаните се: страв, 
развиеност на чувство на припадност кон заедницата, свест, општествена 
одговорност. Фактори поврзани со заедницата се: зголемување на 
општествената одговорност и чувството за припадност. Фактори поврзани со 
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работата на полицијата се: соработка со граѓаните, задоволство,  доверба и 
ефикасност на полицијата во заедницата. 

Издвојувајќи го „стравот“ како битен фактор, авторите бараат 
индикатори врз кои сакаат да го утврдат стравот и неговиот интензитет, 
„подготвеноста на граѓаните да учествуваат во превентивни активности, што 
влијае врз подготвеноста да се учествува во овие активности, дали се 
остварени предусловите за партнерство полиција- заедница, што влијае врз 
одговорноста на граѓаните да учествуваат во превентивни активности, кои се 
факторите што го одредуваат ставот на граѓаните за полицијата, улогата на 
полицската превенција. Фактот што авторите на овој начин го поставуваат 
проблемот на одредувањето на предметот на истражувањето, во суштина 
одредуваат нов пристап кон разгледување на односот заедница-полиција и 
безбедност на граѓаните, но и нов концепт за местото и улогата на полицијата 
во општеството. Вака поставените проблеми, бараат понатамошна разработка 
во идентификувањето на факторите кои доведуваат до девијантни 
однесувања. Но, овој пристап е значаен бидејќи прашањата се поставуваат 
како проблеми што и во иднина треба да се истражуваат, особено факторите 
што ги детерминираат ставовите на граѓаните и ставовите за улогата на 
полицијата во превенцијата на криминалитетот. Во настојувањето за 
идентификација на проблемите што се предмет на нивен научен интерес тие 
се користат со резултатите на „претходно реализирани домашни и странски 

истражувања. Помеѓу овие проучувања кои пред сѐ имаат теоретски пристап, 
но и проверка на валидноста на методите што се применуваат во 
истражувањето, посебно место имаат оние од институционална и нормативна 
поставеност на моделот за работење на полицијата со заедницата: 
компетенциите, вештините на полицијата за проактивно дејствување, 
партнерство, примена на аналитички методи и техники за полициската работа 
во заедницата. Низ поставување на проблемите што се предмет на интерес, 
низ поставените прашања, авторите го отвораат теоретскиот пристап кон 
ПОЛИЦИЈА-ЗАЕДНИЦА-БЕЗБЕДНОСТ. Затоа авторите чувствуваат 
потреба да ги дефинираат клучните поими – термини: превенција на 
криминалитетот, безбедност во заедницата, полициско работење, полиција и 
соработката со заедницата на подрачјето на безбедноста и превенцијата.  

На „предметното одредување“ на истражувањето му посветивме 
поголемо внимание, бидејќи сметаме дека од него произлегуваат и 
теоретските и методолошките пристапи на авторите, кон современиот пристап 
за местото и улогата на полицијата и заедницата во превенирањето на 
криминалитетот и насоките во кои се неопходни трансформации на 
полицијата во согласност со модерните сфаќања и погледи за нејзиното место 
и улога, однос со заедницата и модерните пристапи кон превенцијата на 
криминалитетот. 

Бидејќи во насловот на студијата се наоѓа и превенцијата на 
криминалитетот во градот Скопје , се отвора проблемот што го одредуваме 
како навлегување во урбаната криминологија, па се наметнува прашањето:  
Дали проблемите што се поврзани со градот Скопје како урбан центар, со 
посебна социјална структура, со карактеристики на миграциони движења, 
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големи движења во структурата на населението, посебни карактеристики на 
неговиот социјален, политички, правен и социјален развој, со посебни 
карактеристики на криминалитетот во него, треба да бидат идентификувани 
како проблеми што во иднина ќе се истражуваат во рамките на урбаните 
криминолошки истражувања? Не сметам дека студијата требало да ги опфати 
и овие проблеми, но предметниот пристап на авторите им овозможува 
идентификација на појавите што би можеле да бидат предмет на понатамошни 
истражувања.  

Авторите се занимаваат со дефинирање на основните поими: 
превенција на криминалитетот и безбедност на заедницата. Се користат со 
дефиниции што ги даваат познати автори, како и ставовите на Европската 
унија содржани во нејзините документи и упатствата на ООН за превенција на 
криминалитетот. Литературата и документите ги користат за да го развијат 
поимот на превенција и заедница во светлината на современите разбирања на 
превенцијата и положбата на човекот во современите општествени системи: 
безбедност, заштита и остварување на правата и слободите на човекот и 
граѓанинот. Ги претставуваат моделите на различни земји, како и резултатите 
од истражувањето на Меѓународниот центар за превенција на криминалитет. 
Даваат преглед на стратегиите во некои соседни земји и на тој начин тие 
нудат цел регистар на сфаќања и погледи во двојна насока: да го претстават 
концептот за бебзедност во заедницата изведувајќи ги оние елементи што ја 
чинат суштината на безбедноста: справување со ризиците и причините за 
криминалитетот и другите девијантни и деликвентни појави и нивното 
влијание врз криминалитетот (меѓусебната поврзаност и условеност), 
чувството на страв кај граѓаните, справување со негативните последици на 
криминалитетот и заштита на ранливите категории лица. 

Пристапот е мултисекторски и го заокружуваат со утврдување на 
заканите во современото општество и заедницата на микро и макроплан, при 
што утврдуваат дека во мрежата на заштитните механизми полицијата има 
значајно место. Разгледувањата во овој дел ги заокружуваат со одредување на 
превенцијата на криминалитетот базирана на заедницата и притоа  тргнуваат 
од локалната заедница како микрозаедница на граѓаните. Нејзината 
надлежност и активности ги согледуваат преку поддршка на сторителот на 
делото во надоместување на штетата, воздржување во понатамошно 
криминално однесување, намалување на стравот кај граѓаните, совладување 
на проблемите што се појавуваат како причини (криминогени фактори), 
заштита на жртвата, развивање на солидарноста и зајакнување на меѓусебните 
односи во заедницата преку поставување на концепт за преземање 
превентивни мерки, безбедност и заштита на маргиналните групи. Потоа 
следуваат констатации: дека казненопоправните установи не можат да го 
совладаат проблемот на криминалитетот, тие не влијаат врз отстранувањето 
на причините што доведуваат до криминалитет (криминалитетот е 
детерминиран мултифакторски); одговараат на прашањата поврзани со 
криминалитетот како општествена појава во дадена заедница, како и за 
безбедноста и совладувањето на факторите што доведуваат до криминалитет 
во таа заедница; координирана активност на сите чинители што делуваат во 
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оваа област со континуирано обезбедување информации за состојбите на 
криминалитетот. 

Оваа содржина логично се надоврзува на предметното определување 
на појавата, на начин што овозможува не само да се разгледаат различните 
погледи и сфаќања, туку и објаснување на елементите што го одредуваат 
односот безбедност-заедница. 

Понатаму во текстот, авторите ја доведуваат во непосредна врска 
поставеноста на полицијата во демократското општество со развојот на 
современото општество, цивилизацискиот и научнотехнолошкиот развој, 
концептот за заштита на загарантираните слободи и права на граѓаните, а кога 
е во прашање ангажманот на полицијата, во доменот на активности што ги 
одредуваме како приватна сфера, непосредно поврзани со карактерот на 
државата и општеството во која полицијата ги извршува своите безбедносни 
функции. Положбата на полицијата ја изведуваат од поимот демократско 
општесто, но и како институција која припаѓа на извршната власт и е 
раководена од политичката власт, а во демократските општества таа се 
одредува како деполитизирана и департизирана. Улогата на полицијата ја 
согледуваат преку нејзината контролна функција која и во теоријата добива 
големо значење, но и остварувањето на контролната функција во соработка и 
врз концептот на безбедност во заедницата со непосредно учество на 
припадниците на заедницата. Во рамките на демократската држава, 
функцијата на полицијата како извршна власт се одредува во согласност со 
принципот на поделба на власта во правната држава и извршувањето на 
функцијата врз постулатот на „владеење на правото“, како и користењето на 
овластувањето од страна на полицијата за примена на присилни мерки и 
репресија врз граѓаните. Во овие рамки полицијата ја разгледуваат како 
државен орган, одредувајќи ја како бирократска структура, низ организацијата 
на полицијата воспоставена врз супсидијарност, авторитарност (поголем чин-
поголема власт и овластувања), пирамидална организација, специјализација, 
крута и нефлексибилна организација, преку што таа се покажува како 
непогодна за остварување на функцијата на безбедност низ и преку 
заедницата. Стереотипите врз кои е поставен класичниот концепт на 
организација и функционирање на полицијата доаѓа во судир со концептот на 
правната и демократска држава, особено преку класичните законски 
овластувања, полицијата да ја извршува функцијата преку примена на 
присила, што не се вклопува во концептот безбедност преку заедницата. Овој 
концепт бара нова поставеност на полицијата во системот на власта во 
правната држава, нова организација и нови односи со граѓаните и заедницата, 
нов модел на работа, а тоа е: градење партнерски однос со заедницата (тоа не 
е ист идентитет со концептот полицијата-сервис на граѓаните) и разрешување 
на безбедносните проблеми во заедницата, стил на работа на полицијата кој ќе 
биде одраз на потребите на граѓаните во заедницата на која тие ѝ служат. Овој 
пристап не ја ослободува полицијата од реактивно и проактивно делување во 
превенцијата на криминалитетот, но значи поделба на нејзиното делување: 
ситуациона и социјална превенција, при што првата има доминантно значење, 

но заради чие остварување на полицијата ѝ се неопходни сознанија што ни ги 
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нуди криминологијата на теоретски и практичен план, за да може успешно да 
го практикува овој концепт на превенција. На тој начин, полицијата ќе ја 
конципира превенцијата врз сознанијата добиени од феноменолошките 
проучувања и аспекти на криминалитетот и етиолошките сознанија. Овие два 
аспекта се од значење, бидејќи ја одредуваат смислата и содржината на 
моделите на делување на полицијата во превенција во заедницата. Овие 
разгледувања на авторите, по мислење на рецензентот се од посебно значење, 
бидејќи преку нив се нуди еден нов концепт (модел) на полицијата во 
демократското општество, настојување полицијата во општеството и 
заедницата да не се реализира преку присилата и овластувањата и таквите 
средства да немаат доминантно значење, бидејќи тие не се вклопуваат во 
концептот за превенција на полицијата во заедницата. Овој пристап авторите 
го поткрепуваат со ставови и мислења на потврдени автори (теоретичари и 
истражувачи) во современата наука. Обработувајќи го американскиот модел 
„Crime fighter“ кој во основа се потпира на концептот за ефикасноста на 
полицијата за откривањето на криминалитетот, укажуваат на ограниченоста 
на овој модел (одговор) во спречувањето на криминалитетот и предностите на 
моделот на работа на полицијата преку превенција во заедницата. 

Својот став за прашањата за кои зборував понапред, а можат да се 
идентификуваат како „криминологија на околината и влијанието врз 
полициската работа“, авторите дополнително го обработуваат, укажувајќи на 
значењето на криминолошките знаења во поставувањето и реализацијата на 
концептот превенција во заедницата, формулирани како вградување на 
вредносниот систем на сторителот на делото преку програми за 
рехабилитација, реинтеграција, депенализација, дејуридизација и ставот дека 
превенцијата не го ресоцијализира сторителот бидејќи сигнификантно делото  
е одредено од непосредната средина, се случува и разгледува во време и 
простор, преку што се осознава улогата на околината како криминоген фактор 
кој е од големо значење. Во прилог на овие настојувања, авторите користејќи 
ги сознанијата во современата криминолошка литература ги поткрепуваат 
своите стојалишта со современите пристапи кон анализа и проучување на 
криминалитетот со пристапите што се одредуваат како: „макроанализа“, „ 
мезоанализа“ и „микроанализа“ кои го подразбираат местото, времето и 
нивната поврзаност како условеност при сторувањето на кривичното дело, 
како и криминолошките дадености: мотиви за извршување на делото, 
повеќестепеност во одлучувањето и прифаќањето на мотивите на сторителот, 
животната средина, мотивите детерминирани од животната средина, изборот 
на погодна жртва и криминалното искуство на сторителот, изборот на моделот 
на сторување на казненото дело кое ја зајакнува мотивацијата за негово 
сторување, намалување на ризикот од брзо и ефикасно откривање на 
сторителот од органите на прогонот. Тоа се аргументи во прилог на барањата 
од криминолошки пристап, богати криминолошки, теоретски и практични 
сознанија како теоретска и практична основа за одредување на местото на 
полицијата во современото општество (државата на владеење на правото) и 
концептот за превенција на криминалитетот низ моделот „полиција – заедница 
– превенција“.  
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Повеќе се задржавме на овој дел за да го нагласиме значењето на 
трудот во одредувањето на местото на полицијта во превенција на 
криминалитетот воопшто и низ полициската работа на унапредување на 
заедницата во превенцијата на криминалитетот. Криминалистичките знаења 

и познавања, во никој случај не можат ни да ги заменат ни да ги 

дополнат криминолошките проучувања и познавања на криминалитетот, 

но тие сознанија овозможуваат превенцијата во едната и во другата 
димензија да добијат своја содржина и суштина. 

Од особено значење се содржините обработени во поднасловот 
„Влијанието на теоријата на околината врз полициската работа и анализа“. 
Ако во претходните расправи се прават обиди на нов начин и низ нова 
содржина да се одреди положбата на полицијата во општеството воопшто и во 
односите со заедницата на планот на превенцијата, тогаш овој наслов особено 
„анализата“, новата положба на полицијата ја разработуваат низ новите 
методи на работа на полицијата. Инаку, оваа расправа многу логички се 
надоврзува на претходното: криминолошките сознанија и познавања во 
полициската работа. Користејќи се со странски знаења и познавања во оваа 
област, не само што се одредува доминантноста на значењето на анализата, 
туку и се разработуваат содржините на методите на нејзината примена. Тоа  е 
обработено на начин не само да се сфати, туку и методолошки како да се 
примени конкретно: видови анализи, видови методи кај различните облици на 
криминалитет, време и простор, заокружувајќи ја расправата со поднасловот 
„модел на работење на полицисијата со заедницата на подрачјето на 
превенцијата на криминалитетот“.  

Во насловот „Улогата на заедницата во превенцијата на 
криминалитетот: сосотојби во град Скопје: резултати и дискусија“, преку 
податоци за сторениот криминалитет во последните пет години во 
Македонија, како и структурата на пријавениот криминалитет преку 
кривичните дела што се јавуваат со најголема зачестеност настојуваат да го 
одредат криминалот во град Скопје. Сепак, нашата неуредна и непотполна 
статистика на криминалитетот уште не овозможува да се добијат потполни 
податоци, а тоа се однесува и на состојбата во Скопје. Со овој пристап 
авторите поставуваат основа за натамошни истражувања на криминалитетот 
во Скопје, со што ќе отворат едно ново подрачје за истражување во нашата 
криминологија. Ова особено со продлабочување на истражувањата во областа 
на поднасловот „Општествено-социјална условеност и градот Скопје“, 
прашањата поврзани со структурата на населението на градот, урбанизацијата 
и индустријализацијата, миграциите, социјалните карактеристики, 
структурата на семејството и сл. отвораат можност за понатамошни 
продлабочени проучувања. Организацијата на градот и општините и нивниот 
развој од стојалиштето на превенцијата во заедниците, како и од 
одредувањето на местото на полицијата воопшто во откривањето на 
криминалитетот, заслужуваат внимание.  

Во делот од студијата под наслов „Улогата на полицијата во 
превенција на криминалитетот базирана на заедницата: состојби во Република 
Македонија и градот Скопје“ на читателот на трудот авторите му 
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овозможуваат да се запознае со „Реформата на полицијата во Република 
Македонија: полицијата во функција на граѓаните“. Овој текст овозможува 

преку функциите и организацијата на полицијата изразени преку 

Законот за внатрешни работи и Законот за полиција да се согледа патот 
до моделот на полициско работење со заедницата во Република 
Македонија-филозофија на работењето. Одговорот го наоѓаат во правната 
поставеност на овој модел, дефинирајќи го како: непосредно превентивно 
работење и дејствија кои овозможуваат одржување на јавниот ред и мир, 
заштита на животот на граѓаните и правата и слободите, спречување на 
сторување кривични дела како начин на разрешување на проблемите од 
животот што граѓаните не можат да ги разрешат или да ги задоволат своите 
потреби со легални средства. Авторите ги претставуваат средствата и 
инструментите врз кои е поставен овој концепт и врз кои се остварува 
неговата реализација преку прикажување на: „Прирачник за инспектор за 
превенција“, „Основи на превентивно работење на полицијата“, „Стратешки 
план на МВР 2014-2016“,  „Стратегија за обука на вработените не МВР 2012-
2014“, „Наставна програма за обука“, претставувајќи ги како документи кои 
го претставуваат моделот и неговата поставеност во овој момент. 
Преставувањето на овие документи на авторите им служи да го претстават и 
сопствениот модел на превенција на криминалитетот и полицијата во 
заедницата. 

Во насловот „Теренско истражување: резултати и искуства“ авторите 
особено значење му посветуваат на „чувството на страв и вознемиреност кај 
граѓаните и нивната поврзаност со превенцијата на криминалитетот“. Стравот 
го разгледуваат преку добиените резултати од истражувањето и преку 
социодемографските карактеристики на испитаниците. Стравот од 
криминалитет и „лошото искуство со полицијата“ се користат како 
критериуми за да се провери готовноста на граѓаните да учествуваат во 
превенција на криминалитетот. Со овој дел од истражувањето тие ги 
наведуваат и ги проверуваат детерминантите што ја одредуваат готовноста на 
граѓаните, но и на заедницата за учество во превенцијата, односно основата за 
поставување и реализирање на концептот „превенција во заедницата“. 
Интересни се податоците кои ја изразуваат готовноста-неготовноста во однос 
на одделни кривични дела, бидејќи преку ова граѓаните го одредуваат нивното  
разбирање за опасноста од одделните видови криминалитет.  

Не помало значење имаат податоците добиени за „ставовите на 
полицијата“ и за полициското работење „позитивни и негативни искуства“ 
што го одредуваат односот граѓани-полиција и заедница-полиција. Сепак, 
позитивните резултати што се добиени на соодветен начин ја доведуваат во 
прашање објективноста на испитаниците бидејќи е во прашање оценка на 
нивната работа и положба, а недостасува нужната критичност.    

Во поднасловот „Традиционалниот наспроти пристапот на полициско 
работење со заедницата“, значајни се содржините во текстот кои се 
однесуваат на активностите што ги реализира полицијата, преку кои авторите 
го оценуваат ставот на полицијата за работа со заедницата. По правило тие се 
позитивни, но тоа укажува на потребата од понатамошни продлабочени 
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истражувања, на што  укажуваат и авторите, особено во изведените заклучоци 
од анализата на резултатите од истражувањето. Сепак, овде се поставува и 
прашањето за големината на примерокот со кој се опфатени испитаниците: 
дали тој и до која мера обезбедува објективност и релијабилност на добиените 
податоци. Но, и покрај тоа, добиените резултати овозможуваат да се изведат 
индикатори кои укажуваат не само на потребата од понатамошни 
истражувања, туку и на клучните прашања од односот полиција-заедница-
превенција, што се јавуваат како детерминанти за поставување на успешен 
модел за превенција на криминалитетот. Поставената теза понапред во овој 
текст, авторите ја разрешуваат во поднасловот „Предуслови за остварување 
партнерство помеѓу полицијата и заедницата“ изразени како готовност на 
граѓаните за соработка со полицијата, но и причините поради кои граѓаните не 
покажуваат интерес за соработка со полицијата.  

Поднасловот „Значење на моделот полициска работа со заедницата“ 
има и содржинска и методолошка природа, бидејќи авторите своите сознанија 
од истражувањето ги систематизираат и ги изведуваат на начин на кој ја 
одредуваат содржината и суштината на овој модел и методолошкиот пристап 
кон неговата реализација. Го одредуваат местото на двете страни: полицијата 
и заедницата во превенцијата на криминалитетот и пристапот кон 
разрешување на проблемите што евентуално се јавуваат во овој однос. 
Заклучоците и оценките ги поткрепуваат со добиените резултати од 
истражувањето.  

Авторите на овој труд влегуваат во сериозна обврска да ја продолжат 
работата на понатамошна обработка на оваа материја, бидејќи она што докрај 
не го обработиле или објасниле треба да го доразработат, а криминoлoшкото 
истражување на појавите да прераснe во постојан предмет на континуиран 
научен интерес и истражување. 

 
 

  Скопје, 4.11. 2014 година                               Проф. д-р Љупчо Арнаудовски 
 
Четвртата, петтата и шетстата глава се однесуваат на истражувањето и 

тие нудат значајни информации добиени по пат на анализа на информации, 
документи и содржини, со примена на индукција и дедукција, а сето тоа го 
прави овој текст значајна библиографска единица за партнерство на 
полицијата и заедницата. 

Истражувањето реферира на одговори добиени и обработени со 
статистички и други методи, кои ги презентирарт ставовите на граѓаните за 
полицијата, како и на полицијата за самата себе. Има обид некои од тие 
ставови да се проверуваат и врз сопствени искуства на граѓаните за 
контактите со полицијата. Го охрабрувам овој приод за понатамошно 
подлабоко проверување на степенот на соработката, довербата и 
подготвеноста за партнерство на двете страни. На ова се надоврзуваат и 
заклучните согледувања кои прават конкретизирање на пораките кои 
претходно се презентирани во текстот. Извештајот е значаен и по тоа што 
отвора и анализира теми кои досега не се истражувани, а се значајни за 
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работата на полицијата, но и за квалитетот и очекувањата на граѓаните од 
полицијата. 

Авторите се зафаќаат со значаен предизвик да обработат материја за 
заедницата и полицијата на начин на кој ќе ги обединат информациите и 
знаењата од оваа област, но и да навлезат во проблемот на истражувањето на 
оваа тема, на автохтон начин, што има значајна теоретска и истражувачка 
вредност. Секако, ова го препознавам како прв чекор во материјата која треба 
понатаму да се истражува, дополнува и комплетира. 

Од содржината се гледа дека се зафаќаат прашања кои создаваат 
широк опфат на теми. Тие секако имаат поврзаност со партнерството на 
граѓаните и полицијата, но некои делови, криминалистичката анализа на 
централно ниво, се подетаљно анализирани, отколку што е неопходно во еден 
ваков труд. Тоа бара дополнителен напор да се разбере целината на начин на 
кој се сугерира во насловот. Партнерството на полицијата со граѓаните е 
добро претставено, а потоа и истражувано во трудот. 

Вредноста на резултатите од истражувањето е во тоа што тие се 
производ на успешен спој на долгогодишна практика и присуство во областа 
на полицијата кој овозможува понатамошни анализи што можат да се 
користат за подобрување на соработката со полицијата.  

 
Скопје, 12.11.2014    Проф. д-р Трпе Стојановски 



 

 

ПРЕДГОВОР  

 
Во овој истражувачки проект се определивме да ги истражуваме 

општествените конструкции: криминалот, превенцијата на криминалитетот, 
заедницата и полицијата, кои според наше мислење се поврзуваат и 
испреплетуваат во долгата историја на социјалната контрола во човечката 
историја. Свесни дека овие прашања со милениуми наназад се предмет на 
интерес на религијата, филозофијата и науката, не си поставивме цел да 
дојдеме до ново и сеопфатно теоретско објаснување, туку да систематизираме 
дел од постоечките научни сознанија, пред сè во криминологијата и 
полициските науки, како и да презентираме резултати од спроведени 
сопствени и други емпириски истражувања. 

Во научната литература широко е присутно мислењето дека ние живееме 
во период на особено длабока ревизија во однос на некои основни 
општествени структури, институции и организациони уредувања и на начинот 
на кој разбираме кои сме ние и светот околу нас. Овде пред сè мислиме на 
трансформацијата на логиката на капитализмот, промените во структурата и 
улогата на државата и нејзините институции, брзината и развојот на мрежните 
форми на општествената организација, растегливото и флуидно чувство за 
идентитетот, измените во користењето на природата и промената во 
секојдневното разменување, интерпретирање и сортирање на информациите 
преку медиумите за интерперсонално и масовно комуницирање

1
. 

Модернизмот изгради етика која се занимава со разграничувањето меѓу 
исправното и погрешното и меѓу доброто и лошото. Нејзин основен интерес е 
анализирањето на моралноста на човечкото однесување, политиката, правото 
и социјалната структура. Во етиката на модернизмот доминираат два 
теоретски пристапа (доктрини), консеквенцијализмот и деонтологијата, при 
што првиот пристап ја вреднува активноста како погрешна доколку истата 
има лоши последици, додека вториот пристап истакнува дека луѓето имаат 
морални обврски кои егзистираат независно од тоа дали нивната активност 
може да има добри или лоши последици. Или како што забележува Бауман 
модернизмот своето разбирање на човекот го објаснуваше со тврдењата дека 
„луѓето се во својата основа добри, само треба да им се помогне да се 
однесуваат во согласност со нивната природа“ и „луѓето во основа се лоши, и 
мора да бидат заштитени од постапки водени од индивидуалните побуди„

2
. И 

во двата случаи решението е во законите и обврската на државата истите да ги 
спроведува. Управувањето во државите со либерално демократско уредување 
се темели врз почитување на човековите права и слободи, при што 
достоинството на човекот е границата на постапувањето на државната власт. 
Авторитетот на државните органи го добиваат со општа согласност, најчесто 
изразено преку законски решенија, а не со користење на сила. Во одредени 

                                                 
1
Martin Innes, Understanding social control, Deviance, crime and social order, Open  

University Press,2003 стр. 8 
2
 Zygmunt Bauman, (1993). Postmodern Ethics, Blackwell Publishing. 
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околности поради заштита на општествените вредности и остварување на 
општо корисни цели, владата (најчесто во нејзино име тоа е полицијата) има 
законски овластувања да користи сила. Речиси насекаде е прифатено дека 
заштитата на човековите права најсоодветно може да се оствари доколку таа 
задача се довери на специјализирана владина институција која спроведувајќи 
го законот ќе ги штити поединците подобро отколку тие самите да го прават 
тоа, а присилба ќе користи само како крајно средство, колку е можно на фер 
начин. Меѓутоа, принудата и измамата секоја на свој начин ја намалува а 
понекогаш сосема ја оневозможува слободата на човекот и неговата 
способност за самостојно донесување одлуки кои се од значење за него и 
неговиот развој. Од друга страна, традиционалниот систем на стратификација 
се распадна, а традиционалниот морал сè помалку е задолжителен од тоа што 
беше порано. Луѓето станаа помобилни што го зголеми чувството на 
меѓусебна поврзаност, но во исто време  многу луѓе се чувствуваат 
незаштитено и бараат поголема сигурност. Присуството на страв и 
несигурност е основен поттик за артикулирање на барањата за поголема и 
подобра контрола. Ризикот од загрозување од криминал, овозможува посебен 
начин на размислување за потенцијалните проблеми и предмети кои би биле 
контролирани и за последиците што може да бидат предизвикани со 
спроведувањето на поединечни стратегии и проекти. Во основа тоа 
овозможува предвидување и антиципаторска епистемиологија која може да 
биде во функција на контрола на идните закани и проблеми. Се докажа дека 
ризикот е многу важен елемент на трансформацијата на општествената 
контрола. 

Криминалот се доживува како реална закана, па државните органи и 
агенции сè повеќе се ангажирани во спротивставување на криминалот, во 
намалување на стравот од криминал и асоцијалните однесувања. Превенцијата 
на криминалот се карактеризира со градење мулти агенциско партнерство кое 
честопати ги надминува воспоставените меѓусебни граници и поле на 
законско дејствување меѓу јавното и приватното. Воведувањето на моделот на 
полициско работење во соработка со заедницата во многу земји во светот 
создава ситуација во која партнерските проекти за контрола на криминалот и 
нарушувањата на јавниот ред ги става луѓето, групите и заедниците во 
ситуација да бидат субјект на контрола, но едновремено и да учествуваат во 
спроведувањето на контролата на другите и на самите себе си.  

Во голем број земји спроведените истражувања за моделот на полициско 
работење во соработка со заедницата дојдоа до различни резултати за 

корисноста и успехот на овој модел, што е ѝ очекувано бидејќи постојат 
различни разбирања на моделот, различни стратегии за негово спроведување и 
што е најважно различни услови во кој моделот се спроведува во зависност од 
индивидуалните состојби во секоја земја. Познато е дека при реализирање на 
намерата да се спроведе реформа во било која општествена сфера не постои 
нешто како што велат англичаните „One size fith oll“, туку е потребно т.н. 
добри практики да се прилагодат на конкретните историски, културни, 
економски, политички, социјални и други состојби во секоја конкретна земја. 
Уште повеќе моделот на полициско работење во соработка со заедницата,  за 
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да биде функционален и да можат да се очекуваат резултати мора да се 
прилагоди на националните, регионалните, а особено на локалните состојби. 
Во основата на овој модел е насоченоста на полицијата кон безбедносните 
потреби на луѓето на одредена територија, но посебно кон потребите на 
различните заедници (како што се религиозни, етнички, јазични, 
професионални, спортски и сл.) кои живеат на таа територија.  

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

ТЕОРЕТСКА И МЕТОДОЛОШКА РАМКА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 
ТЕОРЕТСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

 
Безбедноста во заедницата станува актуелна тема на јавни, политичкии 

научни дебати, кои сè повеќе ја актуализираат превенцијата на криминал како 
прашање на полицијата и на казненоправниот систем. Таа ги обединува 
владините агенции, практичарите, научните работници и граѓаните да работат 
заедно за да ги подобрат условите кои придонесуваат за безбедност во 
заедницата, бидејќи заканите за безбедноста се сè поприсутни во нашето 
опкружување. Ниедно општество, вклучително и македонското општество, не 
е отпорно на процесите на распаѓање и редефинирање на општествените 
вредности на заедништво, солидарност и кохезија на граѓаните и на 
заедниците. Наспроти тоа, големите градови станаа места за преживување и 
наместо безбедни места за живеење и движење станаа сиви, материјални 
светови во кои насилството и криминалот се присутни појави кои го 
стеснуваат безбедниот простор за движење и творење.  

Таквите процеси поттикнаа низа истражувачи и академски работници да 
се занимаваат со прашањето за безбедноста во градовите, а нас, како научни и 
стручни работници во криминолошката област на Факултетот за безбедност -
Скопје не поттикна да го истражуваме менувањето на ликот на градот Скопје, 
присуството на одредени општествени процеси и реформи во полицијата што 
се случуваат во последната декада и нивната поврзаност со безбедноста во 
градот. Доколку малку навлеземе во етиолошките димензии на загрозувањето 
на безбедноста, ќе се согласиме дека граѓаните побезбедно се чувствуваат 
кога повеќе луѓе се движат на улица, кога се дружат и ги познаваат своите 
соседи и кога има кому да му се обратат за помош, додека оттуѓувањето ги 
прави поранливи, поплашливи и го зголемува нивното чувство на страв и 
несигурност. Но, тоа е еден аспект на проблемот на безбедноста. Другиот 
аспект се неминовните општествени процеси на миграција, 
индустријализација и урбанизација кои ја зголемуват густината на 
населението, ги заменуваат индивидуалните станбени куќи со повеќекатни 
згради, и на тој начин, го стеснуваат просторот за движење. Новиот стил на 
живот, поместувањето на работното време и отсуството од дома, ја слабее 
неформалната општествена контрола, за сметка на зголемена  и заострена 
формална контрола. Меѓутоа, неефикасноста и недовербата во 
казненоправниот систем, пред сè, ги враќа напорите и залагањата на 
теоретичарите и практичарите за повторно засилување и воспоставување 
кохезија, солидарност и заедништво помеѓу граѓаните во заедницата. Во 
услови кога насилството е сè поприсутно, настануваат промени и во начинот 
на полициското работење во заедницата, односно се јавува потреба за 
менување на стилот на полициското работење од претежно реактивно, многу 
повеќе да биде насочено кон проактивно дејствување. Имајќи предвид дека 
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секоја заедница има свои просторни специфичности, своја посебна културна 
матрица, свои вредности и ресурси, нејзините граѓани и „нејзината„ полиција 
треба да го прилагодуваат и да го насочуваат своето дејствување во 
согласност со нив за поголема безбедност на заедницата. 

Токму, безбедноста во градот Скопје, проблемите и специфичностите на 
самата заедница и функционирањето на полицијата во главниот град го 
поттикнаа нашиот интерес како појави и процеси кои треба меѓузависно да се 
истражуваат и да се анализираат за да се навлезе во суштината на проблемите.  

 
Предмет на истражување 

 
Прашањето за безбедноста на градот е комплексно прашање кое треба да 

се разгледува од повеќе аспекти. Еден од тие аспекти е анализата на 
криминалот, нарушувањата на јавниот ред и мир, како и на чувството на страв 
од криминал кај граѓаните. Токму, обемот, динамиката и одредени 
феноменолошки карактеристики на криминалитетот  ќе бидат предмет на 
обработка. Конкретно, станува збор за состојбата (обемот, видот, динамиката) 
со насилничкиот и со имотниот криминал со кои се напаѓа животот, телесниот 
интегритет на човекот, неговата безбедност, правото на слободно живеење, 
имотот и сопственоста и состојбата со нарушувањата на јавниот ред и мир кои 
го нарушуваат правото на мирно и непречено живеење, хармонијата и 
безбедноста во заедницата.  

Друг аспект при анализата на безбедноста на градот е обидот да се одгатне 
загатката за причините за криминалот, но тоа е како да сакаме да го одврземе 
Гордиевиот јазол. Бидејќи, покрај индивидуално, тој е и општествено условен, 
причините треба да се истражуваат во конкретни општествени средини, во 
одредени културно-политички и општествено-економски услови во даден 
временски период. Во прилог на тоа, предмет на анализа се и одредени 
макросоцијални фактори што се тесно поврзани со социјалните ризици врз 
кои е изложен граѓанинот во Република Македонија и особено во градот 
Скопје. Тие се однесуваат на сиромаштијата, квалитетот на живот и 
нееднаквоста, социјалната заштита, миграциите и процесот на урбанизација на 
градот Скопје.  

Трет и мошне значаен аспект при проучувањето на безбедноста се 
превентивните политики и пристапи во превенција на криминалитетот, на 
национално и на локално ниво. Имајќи ја, исто така, предвид комплексноста 
на ова прашање, предметот на истражување го ограничивме и го насочивме 
кон превенцијата на криминал базирана на заедницата кој подразбира промена 
на условите во соседството што придонесуваат за појавата на криминални 
однесувања, виктимизација и чувство на страв кај граѓаните со помош на 
изградба на иницијативи, експертиза и прифаќање на одговорност од страна 
на членовите на заедницата.

3
 Во тој дел, предметот опфаќа два аспекти на 

проучување: улогата на заедницата и улогата на полицијата во превенција на 

                                                 
3
 ОН Упатството за превенција на криминалот (2002).  
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криминалитетот, бидејќи превенцијата базирана на заедницата не е задача и 
одговорност само на полицијата и на казненоправниот систем, туку и на 
самата заедница. 

  
I. Аспектот на улогата на заедницата во превенција на криминалот. 

Овој дел се однесува на теоретска елаборација на повеќе пристапи и стратегии 
за превенција на криминалитетот во заедницата и испитување на ставовите на 
граѓаните за нивната улога и за улогата на полицијата во локалниот одговор 
на криминалот. Имено, превенцијата како услов за безбедност во заедницата, 
и како потесен поим од тој концепт

4
 опфаќа низа активности кои треба да го 

подобрат и зголемат нејзиниот капацитет за зајакнување на неформалната и 
формалната социјална контрола за редукција на криминалните и девијантни 
однесувања.

5
 Веднаш се поставува прашањето: во кои активности и на кој 

начин граѓаните можат да учествуваат и да бидат дел од колективниот и 
мултисекторски пристап во превенција на криминалитетот. Прво, граѓаните 
преземаат превентивни активности за да се заштитат себеси, своето семејство 
и својата сопственост. Второ, граѓаните учествуваат во одредени превентивни 
програми за да се заштитат не само себеси и своето семејство, туку и имотот и 
телесниот интегритет на своите соседи во поблиската средина што е дел од 
чувството на колективна одговорност и солидарност. Исто така, граѓаните 
учествуваат во одредени превентивни активности за да се подобри 
безбедноста во заедницата во која живеат, за да можат слободно да се движат, 
без страв од криминал и чувство на несигурност. Врз основа на претходното, 
граѓаните, преку разни форми на соработка со локалната власт, полицијата, 
училиштата, невладиниот сектор, верските организации, и со други 
општествени служби преземаат одредени активности за подобрување на 
безбедноста во заедницата, бидејќи потпирањето само на полицијата и на 
казненоправниот систем не може да продуцира безбедно општество. Покрај 
тоа, зголемените активности на граѓаните во превенција на криминалитетот се 
индикатор за зголемено чувство на страв и недоверба во системот, од една 
страна, но и индикатор за зголемена одговорност за превенција, од друга 
страна. И доколку сакаме да сознаеме дали таквите активности се поврзани со 
намалување на криминалните однесувања и со подобрување на безбедноста, 
потребно е да се спроведат одредени евалуации и анализи на постигнатите 
резултати.  

Во врска со тоа, во стручната литература можат да се најдат низа 
истражувања за улогата на заедницата во превенција на криминалитетот.  

 

                                                 
4
 Концептот безбедност во заедницата се смета дека за прв пат се развива во Англија и 

Велс, со Извештајот на Морган „Безбедни заедници: локална испорака на 

превенцијата на криминал преку партнерски пристап„ во раните 90 -ти години. Evans, 

K. (2011). Crime Prevention, SAGE Publication, стр. 23. 
5
 Ekblom, P. (1994). Proximal circumstances: a mechanism-based classification of crime 

prevention, Crime prevention studies, Vol.2, стр. 185-232. 
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Претходни истражувања за ставовите на граѓаните 

Во голем број земји во светот, особено на американскиот континент и во 
Англија и Велс се спроведени низа истражувања за испитување на ставовите 
на јавноста за ефикасноста на одредени превентивни мерки, за нивното 
чувство на страв, за подготвеноста да учествуваат во превентивни програми 
во зедницата, за нивото на нивната доверба и задоволство од полициските 
служби во нивните земји. И покрај тоа што се јавуваат различни, и понекогаш 
спротивставени резултати, сепак јавното мислење има значајна улога во 
креирањето на превентивните политики и затоа треба да се посвети должно 
внимание на „гласот“ на граѓаните. Податоците од таквите испитувања даваат 
одреден патоказ и рамка за безбедноста во конкретна заедница и помагаат да 
се состави мозаикот при испитувањето на нејзината безбедност како 
комплексен општествен проблем кој треба да се анализира во поширок 
економско-политички и културен контекст опфаќајќи анализа и испитувања и 
на другите макро и микро социјални фактори и закани во општеството.  

На пример, на прашањето: Кои се најефикасни чекори за превенција на 
криминалитетот?, мнозинството од Американците (66 %) ги посочиле: 
„едукацијата на младите за нивната општествена одговорност„ и „постоењето 
на училишни програми после училиште„ (Research Associates 2002). Според 
друго истражување спроведено во 15 европски земји во 2003 година, 4 од 5 
испитаника изјавиле дека младите ќе извршуваат помалку криминал доколку 
тие се „држат поодговорни од страна на нивните родители„ (European Opinion 
Research Group 2003). Во Британија, 60 % од испитаниците одговориле дека 
подоброто родителство е најефикасна мерка на превенција (Esmee Fairburn 
Foundation 2004). Исто така, наративната анализа на повеќе истражувања 
покажува дека јавноста, генерално дава повеќе поддршка на непунитивните 
одговори на криминалот како поефикасен начин за негова превенција.

6
 Во 

врска со прашањето за интересот да учествуваат во превентивни програми во 
заедницата, во едно истражување спроведено во Канада во 2003 година, 
речиси половина од испитаниците одговориле дека се „многу заинтересирани„ 
да учествуваат во такви програми (Ekos Research Associates 2004).

7
 Слично 

истражување, спроведено во Јапонија, покажува дека граѓаните кои имаат 
чувство на „итна криза„ во врска со безбедноста во нивните заедници ја 
преземаат превенцијата на криминал како сопствена одговорност и работа и 
сакаат да учествуваат во превентивни активности. Во спротивно, оние кои 
чувствуваат страв сметаат дека превенцијата не е нивна работа, односно дека 
локалната власт е одговорна да се справува со загрозувањето на безбедноста. 
Во истото истражување, граѓаните се изјасниле дека превентивните 
активности се ефикасни, но дека тие треба да бидат водени и координирани од 
страна на административната власт, бидејќи граѓаните не се добро 

                                                 
6
Roberts, V. Julian (2007). Public Opin ion and crime prevention: A review of International 

Findings, IPC Review, Vol. 1, p. 193-218. 
7
 Ибид. 
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организирани.
8
 Уште едно истражување за ефикасноста на програмите 

„Соседството гледа (neighborhood watch)„ покажува различни резултати, од 
нивно позитивно влијание врз стапката на криминал до немање никаков 
превентивен ефект. Така, Хусејн (1990) заклучува дека нема доволно 
индикатори врз основа на кои може да се утврди дека програмата 
„Соседството гледа“ е ефикасна за редукција на криминалот, додека Шерман 
и Ек (2002) нашле дека таа програма нема превентивен ефект. Сепак, 
анализата на податоците добиени од голем број истражувања доаѓа до 
заклучок дека мнозинството резултати во однос на зголемување на 
набљудувањето, намалување на можностите на сторителите да извршуваат 
кривични дела и зголемување на неформалната социјална контрола во 
заедницата се позитивни.

9
 

Покрај ставовите на граѓаните за ефикасноста и нивното учество во 
одредени превентивни програми, во научната заедница посебен предмет на 
интерес се нивните ставови за моделот на полициско работење во заедницата, 
наречен community policing пред и по неговото воведување кое предизвика 
институционални и организациски промени на самата полициска 
организација. Генерално, истражувањата за ефикасноста на community policing 
за контрола на криминалот и за подобрување на нивните меѓусебни односи 
продуцираат различни резултати. Едни утврдуваат дека тој модел 
придонесува да се намалат силувањата, физичките напади, убиствата и други 
насилнички дела, дека го намалува стравот од криминал и го зголемува 
задоволството од полицијата, додека други истражувања покажуваат 
негативни резултати и одредени пречки за воспоставување ефикасна 
соработка. На пример, од студијата спроведена во Америка во 8 полициски 
одделенија е заклучено дека е премногу тешко да се стимулираат граѓаните да 
учествуваат во превентивни активности и да соработуваат со полицијата, 
односно дека да се придобие учеството на заедницата претставува најтежок 
проблем за нив (полицијата). За негативни фактори кои ја намалуваат 
довербата на граѓаните се идентификувани културните и расните разлики меѓу 
граѓаните, местото на живеење и претходната виктимизација.

10
 Слично 

истражување спроведено во Турција за концептот полициско работење со 
заедницата нашло дека најважен фактор за задоволството на граѓаните од 
полицијата е рангирањето на полициската работа. Граѓаните кои високо ги 
рангираат полициските задачи што подразбираат соработка со граѓаните за 
идентификување и решавање на заедничките проблеми изразуваат поголемо 
задоволство од полицијата. Исто така, анализата ја потврди хипотезата дека 

                                                 
8
Shibata, S., Hanyu, K., Asakawa, T., Shimada, T. & Omata, K. (2011). Peoples Crime 

Perception and attitude toward Community Crime Prevention Activities in Japan, Journal of 

Asian Behavioral Studies, Vo. 1, N0.2, May, 2011. Стр. 21-31. 
9
 Bennett, T., Holloway, K., Farrington, D. (2008). Effectiveness of Neighborhood watch in 

reducing crime, Swedish Nat ional Council for Crime Prevention, Stockholm, стр.30. 
10

 Kusow, M. Abdi, Wilson, C. Leon, Martin, E. David (1997). Determinants of citizen 

satisfaction with the police, the effects of residential location, Policing: An International 

Journal of Po lice strategies and management, American Journal o f Po lice, Vol.20, Issue 4.  
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оние граѓани кои се чувствуваат несигурно изразуваат помало задоволство од 
полицијата, бидејќи сметаат дека „не го добиваат она што се очекува од неа„. 
Општ е заклучокот дека полициското работење со заедницата го подобрува 
чувството на сигурност и обезбедува непосредни информации за локалните 
проблеми.

11
  

 
Од истражувањата спроведени во Република Македонија ќе 

презентираме податоци од неколку испитувања на граѓаните преку кои можат 
непосредно или посредно да се извлечат одредени сознанија за нивната улога 
во превенција на криминалитетот.  

Две од нив се истражувањата на Македонскиот центар за меѓународна 
соработка (МЦМС) за довербата на граѓаните во институциите и за нивната 
општествена одговорност. Првото истражување (2008)

12
 ја испитуваше 

довербата на граѓаните во институциите и нивната свест за функционирањето 
на граѓанските организации во Република Македонија според полето на 
интерес. Податоците покажуваат дека поголем процент од граѓаните имаат 
доверба во полицијата (56,6 % од граѓаните) споредбено со довербата во 
граѓанскиот сектор (41,7 %) и во локалната самоуправа (44,7 %). Во однос на 
нивото на толеранција кон своите сограѓани, интересни се податоците кои 
укажуваат дека големо мнозинство од испитаниците не сакаат соседи кои се 
зависници од дрога, зависници од алкохол, лица заболени од сида и 
хомосексуалци. Ваквите ставови покажуваат висок степен на ксенофобија, 
дискриминација и нетолерантност кон ранливите категории граѓани, што е 
исто така показател за нивната „резервираност„ да им дадат помош и 
поддршка на тие лица за нивна подобра интеграција во средината во којашто 
живеат. Исто така, мнозинството од испитаниците (59,7 %) „не знаат„ за 
граѓански организации кои придонесуваат за развојот на граѓанското 
општество. Второто истражување за општествената одговорност на граѓаните 
(2010) кое ја испитуваше граѓанската одговорност за општествените прашања 
во Македонија нуди интересни податоци. Мнозинството граѓани сметаат дека 
државата е најодговорна за решавање на општествените потреби (50,5 %), но и 
дека луѓето треба да преземат повеќе одговорност за грижата за самите себе 
си (55,9 %). И во однос на волонтерскиот ангажман во заедницата, мал 
процент од граѓаните (21,9 %) добороволно се вклучува  во активности во 
заедницата, а причина за тоа може да биде не само неизградената свест, туку и 
воопшто немањето такви активности и програми. Во слична насока се движат 
и одговорите на прашањето за вклученоста на граѓаните во одредени облици 
на здружување. Дури и од оние кои членуваат, најмал процент од нив се 
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 Yuksel, Y.& Tepe, F. (2013). Citizen satisfaction with police and community policing, 
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 Клековски, С., Кржаловски, А., Саздовска, С. Јаковлеска, Г. (2008). Довербата во 

граѓанското опшество, Македонски центар за меѓународна соработка, Скопје.  
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вклучени во граѓанските организации (24,6 %) во споредба со членството во 
политички партии (37, 5 % од испитаниците).

13
 

Значајни резултати нудат истражувањата спроведени од 
Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Република Македонија во соработка со 
МВР за нивото на ефикасност и развој на полициското работење во 
заедницата, кои се спроведуваат на секои две години почнувајќи од 2002 
(2004, 2006, 2008, 2010, 2012

14
 година) преку испитување на ставовите на 

граѓаните и на полицијата за нивната меѓусебна соработка. Наведените 
истражувања даваат голем број податоци значајни за следење на нивните 
ставови поврзани со безбедносната состојба во заедницата и за меѓусебниот 
однос и соработка. Во овој дел од текстот ќе издвоиме неколку 
карактеристични резултати и заклучоци од спроведеното истражување во 
2010 година што се поврзани со предметот на нашето истражување: 

 Прашањата за односот на полицијата со граѓаните се разликуваат кај 
двете групи испитаници. Граѓаните генерално имаат поделено 
мислење за фер односот и односот со почит спрема граѓаните, додека 
висок процент од полицијата (над 80 %) имаат позитивни ставови.  

 Значајно е да се истакне дека постои тенденција на менување на 
ставовите на граѓаните во позитивна насока, односно дека граѓаните ја 
перципираат полицијата со поголема наклонетост за разлика од 
изминатите години (од спроведените истражувања во 2002, 2004, 2006 
и 2008 година). Ова е индикација дека полицијата најверојатно 
постигнала напредок во подобрување на пристапот кон граѓаните. 
Исто така, и за ова тврдење е евидентно дека ставот на полицијата е 
значително попозитивен за разлика од оној на граѓаните.  

 На прашањето: „Дали полицијата им дава на граѓаните силно чувство 

на безбедност во секојдневниот живот“? се согласиле 45,8% од 
граѓаните, додека процентот на согласност на полициските 
службеници е далеку поголем и изнесува 74,6%. Оваа разлика е 
особено голема на прашањето: Дали “Дали полицајците обрнуваат 
внимание на проблемите на луѓето“ кај кое позитивен одговор дале 
само 46,7% од граѓаните, а речиси двојно повеќе позитивни одговори 
дале анкетираните од полицијата, чиј процент изнесува 84%.  

 Од големо значење е, исто така, и анализата на одговорите на 
граѓаните и полицијата на констатацијата: “Криминалот во земјата е 
голем проблем“, бидејќи двете категории испитаници сметаат дека 
криминалот во земјата е голем проблем. Притоа незначително 
повисок процент на граѓани се согласиле со овој став, (92,7%) за 
разлика од анкетираните од полицијата (87,8%).  

                                                 
13

 Клековски, С., Јаковлеска, Г., Стојанова, Д. (2011). Општествена одговорност на 
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 И на прашањето: „Дали се потребни повеќе полицајци во 

заедницата”? има поделени мислења кај граѓаните, односно 57,3 % од 
граѓаните одговориле да наспроти 90,4% од полицијата и тој процент 
постепено се зголемува од година во година. Тоа е можеби индикатор 
за намалување на безбедноста поради што се јавува потребата за 
зголемено присуство на полицијата во заедницата. Во однос на 
дистрибуцијата според региони, во регионот на СВР Скопје 94% од 
полицијата и 76% од граѓаните дале позитивни одговори на ова 
прашање. 

 Одговорите на двете категории на испитаници во врска со односот на 

полицијата кон граѓаните значително се разликуваат . Генерално, 
граѓаните односот на полицијата кон нив го оценуваат негативно, 
додека полициските службеници својот однос кон граѓаните го 
оценуваат позитивно. Исто така, со тврдењето соработката помеѓу 
полицијата и граѓаните е задоволителна, се согласуваат 64,6% од 
анкетираните од полицијата, додека процентот на граѓани е нешто 

понизок и изнесува 53,3%. Доколу предвид се земат резултатите од 
сите спроведени истражувања, полицијата е повеќе критична во 
одговорите. Така, додека ставот на граѓаните има тенденција за 
менување во позитивна насока, ставот на полицијата останува без 
особени промени низ изминатите истражувања (со благо намалување 
на процентот на согласност). Задоволството од работата на полицијата 
бележи благ раст во однос на 2008 година.  

 Процентот од 33,8% задоволни граѓани пред две години сега пораснал 
на 40,3%. Според ова истражување, граѓаните не забележуваат голема 
разлика во односот на полицијата и полициското залагање за 
подобрување на односите со граѓаните. Додека во 2008 позитивно се 
изјасниле 68,65% оваа година овој процент е 73,8.  

 Граѓаните и полициските службеници позитивно го оценуваат 
постигнатиот развој на полицијата во последните две години во полето 
на подобрување на односите со населението , напорите што ги 
презема за да им помогне на граѓаните и организираноста за да го 
прими оштетениот и да ги слуша жалбите. Кај тврдењето пак, за 
заедничките напори што ги прават полицијата и општините за 
решавање на локалните проблеми, иако преовладуваат позитивните 
одговори кај двете категории испитаници, сепак полициските 
службеници имаат драстично повисока согласност (66,4 %) споредено 
со претходното тврдење и процентот на граѓаните кои се 

согласуваат (58,9 %).  
 Запознаеноста на граѓаните со Советодавните групи на граѓани и 

Локалните совети за превенција останува на релативно ниско ниво. 
Нивото на запознаеност се движи во интервалот (34,4 % со СГГ и 

37,2% со ЛСП). Полициските службеници се далеку позапознаени со 
овие форуми и нивната цел (68,4% со СГГ и 73,4% со ЛСП). Оние кои 
што се запознаени со функционирањето на овие форуми се запознаени 
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и со целта на нивното формирање. Сепак ваквата состојба претставува 
значителен напредок во запознаеноста на граѓаните и полицијата 
компарирано со 2008 год.  

 Со тврдењето “Обучен сум за полициска работа во заедниците“ се 
согласуваат 95% од полициските службеници, додека не се 
согласуваат само 2,8%. Очигледно е дека речиси сите испитаници од 
полицијата едногласно сметаат дека се обучени за работа во 
заедниците. Останува отворено прашањето како е разбрано ова 
тврдење и дали при одговарањето на сите испитаници им било јасно за 
каква обука станува збор.

15
 

 
Од спроведеното истражување во 2012 година, генерални се заклучоците 

дека граѓаните се чувствуваат побезбедно и дека соработката со полицијата се 
движи во позитивна насока. Интересно е да се истакне дека запознаеноста со 
ЛСП и со СГГ има опаѓачки тренд што претставува индикатор за нивна 
намалена промоција и активност во изминатите години.  

Врз основа на наведените податоци може да се заклучи дека, 

споредбено со претходните години, граѓаните изразуваат попозитивни 
ставови за полицијата и полициското работење во соработката со заедницата, 
што укажува на тенденција на подобрување на меѓусебните односи и 
перцепции и на зголемена доверба во полицијата. Меѓутоа, сепак процентот 
на негативните ставови на граѓаните е висок, бидејќи речиси половина од нив 
не се согласуваат со тврдењето дека се подобрени односите со полицијата, 
односно дека таа „не дава чувство на безбедност„ и поради тоа, сметаат дека е 
потребно зголемено присуство на полициските службениици на терен. Исто 
така, индикативен е податокот според кој, висок процент од испитаниците 
сметаат дека криминалот во земјата е сериозен проблем.  

Слично на претходното е истражувањето спроведено од страна на 
Факултетот за безбедност-Скопје во јануари, 2009 година за мислењето на 
граѓаните за полицијата. Врз основа на добиените податоци, според 
Мојаноски генерален е заклучокот дека „постојат издиференцирани ставови за 
работата и дејствувањето на полицијата„. Тоа значи дека граѓаните имаат 
позитивни ставови за нивната подготвеност да пружат помош на полицаец во 
извршување на одредена задача и да учествуваат во одредени превентивни 
програми. Но, висок е процентот на оние граѓани кои не се запознати, како со 
постоењето и функционирањето на ЛСП (80,02 %), така и со одредени 
активности кои се преземаат во заедницата за решавање на локалните 
проблеми. Од тоа произлегува дека, заедничките активности помеѓу 
полицијата и заедницата не се доволно разбрани и поддржани од страна на 
граѓаните.

16
 

                                                 
15

 Наративен извештај, Истражување за полициското работење со заедницата, 

октомври, 2010 година, ОБСЕ во соработка со МВР.  
16

Мојаноски, Ц. (2010). Работата на полицијата низ призмата на граѓаните, Годишник 

на Факултетот за безбедност, Скопје, 2010, стр. 297-310, стр. 308. 
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Имајќи ги предвид наведените истражувања, се разви идејата за 
испитување на ставовите на граѓаните за нивната улога во превенција на 
криминалитетот, меѓутоа со цел да се утврди каква е поврзаноста на одредени 
фактори кои се однесуваат на граѓаните, заедницата и полицијата со 
безбедноста. Така, во 2012 година во 32 општини

17
 (од вкупно 84 општини) во 

Република Македонија, Факултетот за безбедност-Скопје
18

 спроведе 
истражување за улогата на граѓаните во превенција на криминалитетот преку 
анкетирање на 280 граѓани. За потребите на овој извештај, ќе бидат 
презентирани резултатите од спроведеното истражување во градот Скопје. 
Анкетирани беа 93 граѓани во 9 општини (Центар, Карпош, Аеродром, Кисела 
Вода, Ѓорче Петров, Гази Баба, Чаир, Бутел и Шуто Оризари), освен во 
општина Сарај. Наведеното истражување преставува мал пилот проект кој е 
во функција на унапредување на наставата од првиот и вториот циклус студии 
и поттикнување и помагање во оспособувањето на студентите за 
научноистражувачка работа. 

При дизајнирањето на теренското истражување се тргна од основното 
прашање: кои фактори ги поврзуваме со безбедноста во заедницата и за таа 
цел ги издвоивме следниве 10 фактори (поделени во три групи) кои ги зедовме 
за основен предмет на испитување и анализа: 

Фактори поврзани со граѓаните: чувството на страв кај граѓаните, 
чувството на припадност на граѓаните во заедницата, развиена свест, 
општествена одговорност и знаење за превенција на криминалитетот во 
заедницата и учество на граѓаните во превентивни активности.  

Фактори поврзани со заедницата: степенот на сериозност на одредени 
кривични дела и нарушувања на јавниот ред и мир, постоење на ресурси и 
капацитети во заедницата за остварување на одредени превентивни 
активности и видливост на превентивните програми и активности во 
заедницата. 

Фактори поврзани со полициското работење во заедницата: соработка 
на граѓаните со полицијата, задоволство и доверба на граѓаните во полицијата 
и ефикасност на полициските работи во заедницата. 

 
Присутноста на стравот и насилничкиот криминал предизвикува 

зголемување на општествената одговорност на граѓаните и потреба за 
колективен пристап за нивно надминување, кои, исто така, ги покренуваат 
механизмите на формалната и на неформалната општествена контрола. 
Оттука, ставовите на граѓаните за состојбата со безбедноста во заедницата во 
која живеат, за чувството на страв, за факторите кои се поврзани со 
безбедноста, како и познавањето на одредени места и служби што се 
занимаваат со прашањата поврзани со превенција на криминалитетот се 

                                                 
17

 Во примерокот беа опфатени речиси сите општини во Република Македонија со над 

20.000 жители.  
18

 Во рамките на предметот Превенција на криминалот, дел од активностите на 

студентите, под раководство на предметниот наставник доц. Д-р Весна Стефановска, 

беа да спроведат анкетирање на граѓани во голем број општини.  
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предмет на трудот. Ваквите ставови се важни со цел да се види дали тие се 
поврзани со нивната подготвеност да учествуваат во одредени превентивни 
активности и да бидат активни субјекти во полициското работење со 
заедницата.  

Покрај тоа, заедницата треба да има капацитети и ресурси не само да се 
справи со криминалот, туку и да обезбеди јавна поддршка, непосредна 
заштита и активно вклучување во процесите на превенција. На пример, 
здруженијата на граѓани можат многу подобро да ја мобилизираат 
поддршката од заедницата во споредба со актерите во рамките на 
казненоправниот систем. Бидејќи општественото барање за безбедност треба 
да биде анализирано во соседството, на улица, на локално ниво, потребно е, 
граѓаните, индивудуално или преку одредени здружувања во соработка со 
јавниот сектор да придонесат во дизајнирањето и остварувањето на локалната 
превентивна политика. 

Чувството на припадност во заедницата и одговорноста за креирање 
превентивни политики се значајни фактори за самото учество на граѓаните во 
одредени превентивни програми, а со тоа и врз зголемување на безбедноста. 
Токму поради тоа, наведените индикатори се посебен предмет на анализа.  

Исто така, значаен предизвик при истражувањето на безбедноста е 
анализата на моделот полициско работење со заедницата кој подразбира 
партнерство и соработка со граѓаните. Токму, тој аспект на полициското 
работење е посебно обработен, а особено дали се остварени основните 
предуслови за воспоставување добро партнерство и соработка со заедницата 
(особено, во услови кога моделот не е целосно разбран во Република 
Македонија ниту од страна на полицијата ниту од страна на заедницата). 
Соработката и довербата можат да се испитуваат како однос на две 
променливи, иако не може точно да се определи која е зависна, а која 
независна варијабла, односно која е причината, а која е последицата. Дали 
добрата соработка влијае врз позитивниот став на граѓаните за полицијата 
или, обратно, дали позитивниот став придонесува за подобра и позачестена 
соработка меѓу нив. Генерално, во литературата преовладува ставот според 
кој пред воопшто да се спроведат програми и мерки на соработка, прво мора 
да се зголеми довербата на граѓаните во полицијата, бидејќи тој е неопходен 
услов за придобивање на поддршката и активното учество на заедницата во 
заеднички превентивни програми.

19
 Во таа насока, посебен предмет на анализа 

е задоволството на граѓаните од полицијата, нивната подготвеност за 
соработка, односот на полицијата кон граѓаните и довербата дека полициското 
работење во заедницата може да придонесе кон подобрување на  нејзината 
безбедност.  
 

Врз основа на претходното, истражувањето го насочивме кон неколку 
прашања:  

                                                 
19

 Kusow, M. Abdi, Wilson, C. Leon, Martin, E. David (1997). Determinants of citizen 

satisfaction with the police, the effects of residential location, Policing: An International 

Journal of Po lice strategies and management, American Journal o f Po lice, Vol.20, Issue 4. 
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- Што влијае врз чувството на страв и на вознемиреност кај граѓаните? 
Чувството на страв и вознемиреност го зедовме како зависна варијабла 
која сакаме да ја истражиме поврзана со одредени независни варијабли. 
Конкретно, сакавме да истражиме дали одредени социјално-демографски 
карактеристики на граѓаните (пол, возраст, образование, материјален 
статус, семеен статус, место на живеење) се поврзани со нивното чувство 
на страв. Покрај тоа, чувството на страв го поврзуваме и со ставот на 
граѓаните за степенот на сериозност на одредени кривични дела, со 
нивното задоволство и степен на довербата во полицијата, со односот на 
полицијата кон граѓаните, како и со ефикасноста на полицијата при 
извршувањето на одредени полициски задачи. Исто така, чувството на 
страв и вознемиреност го поврзуваме и со одредени фактори поврзани со 
заедницата (видливост на служби за помош и поддршка, постоење и 
дејствување на ЛСП и СГГ). 
 

- Што влијае врз подготвеноста на граѓаните да учествуваат во 
превентивни активости? Наведеното прашање го поврзуваме, исто така 
со одредени карактеристики на граѓаните (пол, возраст, образование, 
материјален статус, семеен статус, место на живеење). Меѓутоа, главни 
фактори кои влијаат врз нивната подготвеност се самото чувство на страв 
и ставовите за сериозноста на одредени кривични дела и прекршоци што 
се случуваат во заедницата и што можат да ја нарушат нивната 
безбедност. Во прилог на анализата, за независни варијабли ги зедовме и 
знаењето и свеста за постоењето на одредени совети и општествени 
организации и центри кои се занимаваат со прашањата поврзани со 
превенција на криминалитетот и довербата во нивните капацитети и во 
капацитетите и ресурсите на заедницата воопшто да помогнат во 
подобрување на безбедноста.  
 

- Дали се остварени одредени предуслови за полицијата да воспостави 
добро партнерство со заедницата? За одговорот на поставеното прашање 
за зависна варијабла ја зедовме самата соработка односно партнерство 
како суштински елемент на моделот полициско работење со заедницата, 
додека за независни варијабли ги одредивме: задоволството од односот на 
полицијата, довербата во полицијата, ставовите за ефикасноста на 
полициското работење, знаењето за локалните совети за превенција, како 
и стравот од криминал. Голем број истражувања потврдуваат дека за 
воспоставување добар однос полиција-граѓани, најзначајно е прво, да се 
има позитивни ставови за полицијата како служба, позитивно искуство, 
доверба, соработка и доверба во нејзината ефикасност.

20
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 Yuksel, Y.& Tepe, F. (2013). Citizen satisfaction with police and community policing, 
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- Што го детерминира ставот на граѓаните за полицијата и полициското 

работење? И во однос на ова прашање, нејчестите фактори кои се земаат како 

независни варијабли во истражувањата се позитивното искуство во 

контактите со полицијата, довербата во ефикасноста на полицијата, како и 
намаленото чувство на страв.  

 

II. Аспект на улогата на полицијата во превенција на криминалитетот. 
Кога сакаме да ја анализираме соработката помеѓу два субјекта и ставовите за 
нивните односи, истражувањето не би било комплетно доколку го ограничиме 
само на ставовите на граѓаните, без да се праша и другата страна, во случајот 
полицијата. На пример, каква е соработката помеѓу граѓаните и полицијата, 
дали граѓаните придонесуваат за превенција на криминалитетот е исто толку 
релевантно да се слушне како од нив, така и од полициските службеници. 
Уште позначајна би била споредбата на резултатите кои се однесуваат на 
ефикасноста на полицијата и на полициските задачи во превенција на 
криминалитетот кои се поделени според различни пристапи. Дали имаат 
повеќе доверба во реактивното или во проактивното дејствување е индикатор 
за тоа дали полицијата ги прифаќа промените во стилот и начинот на работа. 
Токму затоа, за одговор на одредени прашања се значајни перцепциите на 
полицијата од позиција на државен орган кој треба да ја штити безбедноста и 
на граѓаните од позиција жители на еден град од кои се бара да учествуваат во 
превенција на криминалитетот.  
 

 
Претходни истражувања за ставовите на полицијата 

Во врска со превентивната улога на полицијата, исто така, се 
спроведувани голем број истражувања кои покажуваат различни резултати, не 
само во различни полициски одделенија, туку и во рамките на исто одделение 
се јавуваат спротивни ставови и перцепции за нивната успешност како 
полициска служба во превенција на криминалитетот.  

Во литературата честопати се цитираат истражувањата на Тројанович, на 
Скоган и на Шерман, чии резултати ќе ги презентираме.  

На пример, според истражувањето на Скоган, кое е спроведено во 1993 
година пред да се воведат одредени превентивни програми во рамките на 
моделот полициско работење со заедницата во градот Чикаго, САД 
полицијата е скептична за успешноста од новите промени во начинот и во 
стилот на работењето, бидејќи од нив се бара да идентификуваат и решат 
поширок опсег на проблеми. Околу 70 % од испитаниците сметаат дека 
„решавањето некриминални работи„ не е соодветна работа за полицијата. 
Исто така, мнозинството не веруваат дека таквите програми ќе ги решат 
проблемите во заедницата, односно дека полиција нема да придонесе за 
поголема спремност на граѓаните за соработка со полицијата. Голем процент 
од испитаниците се песимистички расположени кон неразумните барања од 
страна на граѓаните, а од друга страна имаат резервиран став за капацитетите 
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на полициското одделение да се адаптираат на новите промени во начинот на 
полициското работење. Во однос на одредени карактеристики на 
испитаниците, постарите полициски службеници, оние кои се на повисока 
работна позиција, од афроамериканско и од латиноамериканско потекло, како 
и жените имаат пооптимистични ставови за успешноста на програмите кои се 
преземаат во соработка со заедницата.

21
 

Наспроти ваквите резултати, ставовите на полицијата во рамките на 
други истражувања укажуваат дека нивната работа во партнерство со 
заедницата е важна, интересна и помалку фрустрирачка, чувствуваат поголема 
независност и контрола врз нивната работа и имаат поголема доверба во 
јавноста (Rosenbaum, 1994). Според друго истражување, полицијата е 
поодговорна во решавањето на прашањата поврзани со грижите и проблемите 
на граѓаните (Wycoff & Skogan, 1994).

22
  

Тројанович, уште во 1990-тите години непосредно по воведувањето на 
моделот полициско работење со заедницата (кој го идентификува со пешачка 
патрола т.н. foot patrol) спроведува истражување во Флинт, Мичиген за 
одредени клучни аспекти на тој модел од перспектива на полициските 
службеници. На пример, истражувањето, покрај врз другите аспекти, се 
фокусира на силните и на слабите страни на патролната дејност, на чувството 
на припадност во заедницата, на придобивките од познавањето на луѓето, на 
учеството на заедницата во казненоправниот систем, на непосредните 
позитивни промени во заедницата и слично. Така, на прашањето: Кои се 
силни страни на пешачката патрола?, 44 % од испитаниците одговориле 
личниот контакт, додека 21 % ја истакнале довербата помеѓу полицијата и 
граѓаните. На прашањето: Дали граѓаните поактивно учествуваат во 
казненоправниот систем и зошто?, околу 74 % од испитаниците се изјасниле 
дека граѓаните се поактивни, а како причини ги наведуваат програмите во 
заедницата кои обезбедуваат поддршка и им овозможуваат граѓаните да се 
вклучат во одредени активности и зголемената свест дека казненоправниот 
систем не може сам да се справи со криминалот. Исто така, самите 
испитаници изразуваат позитивни ставови за предностите да се биде патролен 
офицер, а во однос на прашањето: Какви промени има направено во 
заедницата како патролен офицер? најголемиот процент одговориле дека 
организирале програми за превенција (како на пример, crime watch), ги 
подобриле односите со граѓаните, и на тој начин ги подобриле ставовите на 
граѓаните за полицијата, организирале активности за подобрување на 
физичката средина и слично. Сепак, мал процент од испитаниците одговориле 
дека ја зголемиле перцепцијата на граѓаните за безбедноста, што укажува на 
фактот дека сепак патролната служба, сама по себе, нема големо влијание врз 
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зголемување на безбедноста на граѓаните.
23

 
Шерман во неговата студија “Што работи, што не работи, што ветува и 

непознато во превенција на криминалитетот„ ја испитува и улогата на 
полицијата преку испитување на осум хипотези. Две од нив

24
 се однесуваат на 

полициското работење со заедницата и на полициското работење ориентирано 
кон решавање проблеми и нивната поврзаност со намалување на стапката на 
криминал. Од наративната анализа на низа спроведени истражувања во врска 
со двата модели на полициско работење, Шерман доаѓа до следниве 
заклучоци: полициското работење во заедницата не влијае непосредно врз 
намалување на стапката на криминал бидејќи нема јасен фокус на работа, но 
влијае врз намалување на стравот од криминал, врз подобрување на односите 
помеѓу полицијата и граѓаните и врз зголемување на довербата во полицијата. 
Исто така, тој модел ја зголемува полициската легитимност и ги подобрува 
ставовите на граѓаните за ефикасноста на полициските мерки. Во однос на 
вториот модел, развиен во 1979 година од страна на Голдштајн заклучокот е 
дека ориентирањето кон решавањето на проблемите во заедницата има 
одредени превентивни ефекти во контролирање на специфични кривични 
дела, пред сè на провални кражби, кражби во продавници, насилство во ноќни 
локали поради злоупотреба на алкохол и на други јавни места.

25
 

Имајќи ги предвид наведените резултати, како од погоре презентираните, 
така и од оние истражувања кои се однесуваат на ставовите на граѓаните, при 
конципирањето на предметот на истражување за улогата на полицијата во 
превенција на криминалитетот и за моделот полициско работење со 
заедницата поставивме неколку теми и дилеми за разработка. 

 

Институционалната и нормативна поставеност на моделот полициско 
работење со заедницата. Во врска со поставеноста на моделот направена е 
анализа на содржина на основните нормативни акти и документи на 
Министерството за внатрешни работи, почнувајќи од стратегијата за реформа 
на полицијата од 2003 година во која воспоставувањето партнерски однос 
меѓу полицијата и заедницата се дефинира како стратешки приоритет на 
полицијата за зголемување на јавната безбедност.  
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Компетенциите и вештините на полициските службеници за проактивно 
дејствување. Основен предуслов за ефикасно спроведување на полициското 
работење со заедницата е тој модел да биде разбран и прифатен од страна на 
полициските службеници кои дејствуваат на терен, а за тоа е потребен 
соодветен избор, селекција и обука на полициските службеници како на 
пониско ниво (на ниво на безбедносен терен и безбедносен реон), така и на 
ниво на целокупната територија која е во надлежност на полициската станица. 
Со цел да се согледа дали македонските полицајци и инспектори добиваат 
соодветна обука за здобивање потребни квалификации, знаење, вештини кои 
ќе им помогнат правилно да ги идентификуваат проблемите во заедницата, да 
ги анализираат и да најдат соодветни решенија, направена е анализа на 
содржина на одредени акти и материјали наменети за обука за полицијата. 
Покрај тоа, анализирани се ставовите на полициските службеници поврзани 
со познавањето на опкружувањето во кое работат и со нивните перцепции за 
придонесот на позорната дејност и на граѓаните во превенцијата на 
криминалот.  
 

Традиционалниот наспроти моделот на полициско работење со 
заедницата. Имајќи предвид дека промената на начинот и стилот на 
полициското работење не е воопшто лесна и едноставна работа бидејќи 
влијаат низа фактори таа промена треба да се разгледува како подолготраен 
процес на кој му претходи исполнување на повеќе предуслови. Инаку, од 
осамостојувањето на Република Македонија, реформата на полицијата е едно 
од темелните правно-политички прашања во градењето на парламентарниот 
демократскиот систем. Во основа реформата, од временски аспект може да  се 
анализира во неколку периоди: од 1991 до 2001 година,  од уставните 
амандмани во 2001 година до донесување на новиот Закон за кривична 
постапка во 2010 година и од 2010 додина до денес

26
. Сепак сметаме дека 

сеопфатна реформата на полицијата во нашата земја зачнува од 2002/ 2003 
година кога со помош на претставници на полициите од земјите на Европската 
унија се донесоа Стратегијата за реформа на полицијата и Акционен план за 
нејзина имплементација. Во рамките на овие активности во 2008 година се 
формираа одделенија за превенција во полицијата, и се спроведоа обуките на 
полициски службеници за извршување на задачи за превенција на 
криминалитетот. Сметаме дека тоа е доволен период за да се направи пресек 
на работата на полицијата во смисла на видот и на застапеноста на 
извршување на полициските задачи во соработка со заедницата. За таа цел е 
направен преглед и анализа на секојдневните работни задачи и активности кои 
ги извршуваат, споредени според позиција и ранг на работното место. Покрај 
тоа, го поставуваме прашањето: што влијае врз зачестеноста на видот на 
работните задачи што ги извршуваат? За одговор на тоа прашање, за 
независни варијабли ги зедовме ставовите на полициските службеници за 
довербата во придонесот на граѓаните, за значењето на позорната дејност, за 
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мотивираноста и охрабрувањето од страна на претпоставените, како и нивните 
ставови за ефикасноста на полициските задачи и нивната поврзаност со 
степенот на зачестеност на видот на работните задачи што ги извршуваат. 
Како дополнителни варијабли што влијаат врз видот и интензитетот на 
работните задачи ги зедовме возраста, полот и рангот на испитаниците. Исто 
така, во прилог на одговорот на поставеното прашање релевантен показател се 
и ставовите на граѓаните за тоа колку често полицијата извршува одредени 
работи во соработка со заеднциата.  

 

Дали постојат одредени предуслови за вопоставување партнерство меѓу 
полицијата и заедницата? За анализа на поставеното прашање за зависна 
варијабла ја зедовме самата соработка односно партнерство како суштински 
елемент на моделот полициско работење со заедницата, додека за независни 
варијабли ги одредивме: задоволството од односот на граѓаните, довербата во 
нивниот придонес, во придонесот на заедницата ставовите за ефикасноста на 
полициското работење, знаењето за локалните совети за превенција и другите 
служби во заедницата и доверба во позитивните страни на позорната дејност.  
 
Безбедносната состојба во градот Скопје. Покрај анализата на можната 
каузална поврзаност на неколку варијабли, во рамките на теренските 
истражувања посебно внимание се посвети на безбедносната состојба во 
скопскиот регион, преку анализа на степенот на сериозност на одредени 
кривични дела и одредени девијантни појави, на придонесот на ризик 
факторите (социјални и ситуациони) кои се лоцирани во заедницата и на 
одредени околности поврзани со полициското работење.  

 
Примена на анализата и аналитичките методи и техники во полициската 
работа. Тргнувајќи од тоа што една од разликите меѓу традиционалниот и 
моделот на полициско работење со заедницата е управувањето со 
информациите и нивното користење при извршување на полициските 
функции и задачи, цел да се согледа дали македонските полицајци и 
инспектори добиваат соодветна обука за здобивање потребни квалификации, 
знаење, вештини за спроведување на анализа кои ќе им помогнат правилно да 
ги идентификуваат проблемите во заедницата, поставивме прашања за 
спроведената обука, користените аналитички методи и техники и за 
корисноста и примената на добиените аналитички резултати во работата на 
полициските службеници кои работат на терен. 

 
Врз основа на претходното, конкретен предмет на истражување и анализа 
е:  

1. Обемот, динамиката и структурата на класичниот криминал и на 
одредени девијантни појави во Македонија и во градот Скопје  

2. Одредени макро-социјални фактори и нивната поврзаност со 
безбедноста на градот Скопје  

3. Улогата и придонесот на локалната заедница во превенција на 
криминалитетот базирана на заедницата 
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4. Реформата на полицијата во Република Македонија и поставеноста 
на моделот полициско работење со заедницата 

5. Ставови на граѓаните за улогата на заедницата и на полицијата во 
превенција на криминалитетот 

6. Ставови на полицијата за нејзината улога и за улогата на 
заедницата во превенција на криминалитетот. 

7. Ставови на полицијата за примена на анализата и аналитичките 
методи и техники во полициската работа. 

 
 

ДЕФ ИНИРАЊЕ НА КЛУЧНИ ТЕРМИНИ  

 
Превенција на криминалитет. Поради различните пристапи при 

разгледувањето на поимот превенција на криминалитетот, кои ќе бидат 
посебно елаборирани во следната глава од извештајот, за потребите на овој 
труд превенцијата на криминал ќе ја објасниме преку одговор на следниве 
прашања: што сакаме да спречиме, на кој начин, со кои средства и кој е 
одговорен за превенција на криминалитетот? 

Во одговорот на првото прашање, превенцијата сака да го спречи, односно 
намали она што може квантитативно и квалитативно да се измери и оцени, а 
тоа е бројот на кривични дела, вредноста на штетата, бројот на жртви, 
намален страв, намалени ризици и причини. 

Во одговорот на второто прашање ќе се повикаме на пристапите наведени 
во ОН упатството според кое превенцијата на криминал вклучува широк 
спектар на пристапи, кои се однесуваат на: 

а) промовирање на благосостојбата на луѓето и охрабрување на 
социјалното однесување преку социјални, економски, здравствени и 
образовни мерки со особено акцентирање на децата и младите и фокусирање 
на ризичните и заштитните фактори поврзани со криминалот и со 
виктимизацијата (превенција преку социјален развој или социјална превенција 
на криминалитетот),  

б) промена на условите во соседството кои влијаат врз појавата на 
криминални однесувања, виктимизација и несигурност преку иницијативи, 
експертиза и прифаќање на одговорност од страна на членовите на заедницата 
(превенција на криминалитет базирана на заедницата),  

в) редуцирање на можностите, зголемување на ризикот сторителот да биде 
фатен и минимизирање на добивките со помош на дизајнирање на средината и 
преку помош и информирање на потенцијалните и актуелните жртви 
(ситуациона превенција на криминалитет) и  

г) превенција на повторништвото со преземање мерки за ресоцијализација, 
рехабилитација и социјалната реинтеграција на сторителите во заедницата 
(реинтегративни програми). 

Во однос на тоа кои се носители на превентивната активност, во 
последните декади од минатиот век појавата и суштината на превенцијата на 
криминалот се поврзува со активности кои се преземаат од граѓаните, 
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училиштата, бизнис секторот, невладините организации во партнерство со 
локалните власти и со казненоправниот систем. Токму партнерството и 
соработката во решавање одредени прашања од заеднички интерес е значаен 
дел од превенцијата на криминал, и тој колективен и проактивен пристап кој 
започна во 1990-тите години, постепено се зголемува, шири и прифаќа од 
државите како неопходен дел од одговорот на криминалот.

27
 

Безбедност во заедницата. Под безбедност во заедницата подразбираме 
интеграција на поединците во рамките на одредена територија, со чувството 
на припадност и на постоење на институциите и практики доволно силни за да 
обезбедат широко распространети очекувања меѓу членовите на заедницата 
дека заедничките социјални проблеми мора и можат да се решаваат со 
процеси на „мирни промени“ преку утврдени институционализирани 
постапки, без притоа да се прибегне кон физичка принуда. Безбедноста во 
заедницата произлегува од и се одржува со процесот на интеракција, во кој 
актерите ги разменуваат и развиваат своите познавања на заедничките норми 
и вредности, што им овозможува континуирано редефинирање на меѓусебните 
односи.  

Неколку фактори го условуваат постоењето на безбедност во заедници 
како што се: промените во демографијата, економијата, начинот на разбирање 
на општествената реалност и постоење на надворешни закани; потоа фактори 
кои придонесуваат за развој на заемна доверба и колективниот идентитет 
преку меѓусебна интеракција, создавање интересни организации и социјално 
учење; како и создавањето на потребните услови за спроведување на мирни 
промени кои ќе водат кон демократски безбедносна заедница

28
. Главна 

карактеристика на демократската безбедносна заедница е капацитетот да 
одговори на преференциите на граѓаните а одлуките за решавање на 
конфликтите се носат со компромис и ненасилно.  
 Безбедност во заедницата може да се одреди како лична безбедност за 
поединецот од насилство или штета, заштита од криминал и тероризам, 
пристап до основните ресурси за достоинствен живот, спречување на 
политичка корупција и принудна миграција, заштита на човековите права и 
слободи, политички, економски и демократски развој, спречување на 
злоупотребата и прекумерна употреба на природните ресурси; одржливост на 
животната средина и преземање мерки за да се прекине загадувањето на 
животната средина. 

Превенција на криминалитет базирана на заедницата. Појавата на 
теоријата на ресторативна правда и експлицитно и имплицитно се потпира на 
претпоставката за вклученост на заедницата во реакциите на криминалот каде 
крајна цел е реинтеграција на сторителот и жртвата во рамките на заедницата 
и реставрација на нарушениот ред. Превенција на криминалитет базирана 
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на заедницата може да се објасни со идеата дека со промени во заедницата 
може да се промени и однесувањето на луѓето кои живеат таму, но и како 
учество на заедницата во процесот на превенција на криминалитетот преку 
што се остварува легитимната одговорност на поединците и различните 
заедници во контрола на криминалот воопшто. Ова има голем број на 
импликации, од кои првата е создавање на нови структури и форми на 
локалната власт кои ќе одговорат на клучните прашања за регулирање на 
општествените односи, природата на разрешување на конфликти, демократија 
и социјална правда

29
. Исто така, вклучувањето на заедницата во превенција на 

криминалитетот претпоставува обезбедување на материјални ресурси, 
формирање на локални тела за превенција, идентификување на факторите на 
ризик во локалната заедница, изборот на стратегии за превенција и 
спроведување на стратегиите, и оценување на ефектите од преземените мерки 
и активности. Превенција на криминалитет базирана на заедницата ја 
нагласува и важноста на превентивно дејствување како рамка за акција со која 
се воспоставуваат потребните социјални предуслови преку кои 
индивидуалната мотивација за криминално однесување може да се промени, 
или да се намали штетата од криминал, а да се зајакне  чувството на идентитет, 
сигурност и доверба. 

Полициско работење. Полициско работење е комплексна активност на 
државен орган во спроведување на повеќе функции како кривична, 
прекршочна, управна, нормативна и административна и бројни задачи кои 
произлегуваат од овие функции како: спроведување на законите, одржување 
на редот, заштита на човековите слободи и права, имотот, преземање мерки за 
превенција на криминалитетот, спречување и откривање на криминалот и 
криминалците, контрола на безбедноста на сообраќајот и државната граница, 
пружање помош секому кој тоа го бара од неа, односно секој може да ја 
повика полицијата во случаи на мали или поголеми настани кои бараат итна 
реакција и друго. Денес овие функции и задачи покрај полицијата во МВР ги 
извршуваат или во нив учествуваат и други државни органи и приватни 
правни лица, но за потребите на овој труд под полициско работење ќе 
подразбираме активности на полицијата во МВР. 

Полициско работење во соработка со заедницата. Полициско работење 
во соработка со заедницата вклучува градење партнерство меѓу полицијата, 
граѓаните и другите институции, пристап насочен кон решавање проблеми, 
кон проактивна контрола на криминалот, кон развој на полициска 
организација која ќе биде одговорна пред потребите и барањата на заедницата 
и која ќе препознае дека јавната грижа заедно со криминалот може да биде 
исто толку важна во одржување на довербата. Моделот полициско работење 
со заедницата претпоставува децентрализација при донесувањето одлуки 
поврзани со безбедноста во заедницата, како и фокусирање на неформалната 
општествена контрола која промовира кохезија и вклучување наместо 
исклучување. Клучни елементи на полициско работење во соработка со 
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заедницата се однесуваат на следново: децентрализација на полицијата и на 
одговорноста во рамките на полициската организација (полициските 
службеници на терен да бидат во можност да одговорат на јавните барања); 
партнерство со други агенции; ангажирање на заедницата (да има право на 
глас во одлучување); проактивно дејствување и ориентирање кон решавање на 
проблеми; промена на филозофијата и разбирањето на вистинската полициска 
работа која бара организациски промени. Значи, моделот полициско работење 
со заедницата сака да ја засили неформалната општествена контрола преку 
вклучување на заедницата во решавање на проблемите, бидејќи таа е дел од 
заедницата и треба да работи со неа и за неа. Тоа не значи дека механизмите 
на неформалната општествена контрола треба да преземат одредени 
надлежности на полицијата, туку да придонесат за поефикасно остварување 
на основната функција на полицијата која се однесува на обезбедување 
безбедни средини за живеење. Моделот на полициска работа со заедниците 
има три главни димензии: филозофска, стратегиска и програмска. Голем број 
теоретичари и практичари истакнуваат дека ова е нова филозофија за 
извршување на полициските работи која е многу поразлична од претходните 
полициски модели. 

 
 

ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

Основна цел на истражувањето е да се согледа степенот на поврзаност на 
одредени фактори поврзани со граѓаните, заедницата и полициското работење 
со заедницата со безбедноста во градот Скопје.  
 

Посебни цели на истражувањето, вклучително и на теренските 
истражувања, се да се направи научна анализа на следниве прашања: 

1. Каква е состојбата со класичниот криминал и со одредени девијантни 
појави во градот Скопје? 

2. Каква е општата клима на макросоцијалната условеност на главниот 
град и нивната поврзаност со безбедноста на градот? 

3. Што влијае врз чувството на страв и на вознемиреност кај граѓаните?  
4. Што влијае врз подготвеноста на граѓаните да учествуваат во 

превентивни активости?  
5. Што го детерминира ставот на граѓаните за полицијата и полициското 

работење?  
6. Дали заедницата има и гради одредени капацитети и ресурси за јавна 

поддршка на превентивните политики за редукција на криминалот?  
7. Каква е институционалната и нормативна поставеност на моделот 

полиција во заедница? Станува збор за филозофија на работење или за 
парцијален пристап? 

8. Дали македонските полицајци и инспектори добиваат соодветна обука 
за стекнување знаења и вештини да ги идентификуваат проблемите во 
заедницата, да ги анализираат и да пронајдат решенија во соработка со 
заедницата?  
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9. Дали полицијата и граѓаните имаат повеќе доверба во ефикасноста на 
традиционалниот или на изменетиот партнерски пристап во 
превенција на криминалитетот?  

10. Дали се остварени одредени предуслови за да воспостави добро 
партнерство меѓу полицијата и заедницата?  

11. Дали македонските полицајци и инспектори добиваат соодветна обука 
за стекнување знаења и вештини за спроведување на анализа и 
користење на аналитички методи и техники?  
 

 
ХИПОТЕЗИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

Основна хипотеза  

Поддршката од заедницата за превенција на криминалитетот и нејзината 
активна соработка и вклучување во дел од полициското работење придонесува 
за зголемување и подобрување на безбедноста во градот.  

 
Посебни хипотези 

 
Чувството на страв и вознемиреност кај граѓаните ја намалува нивната 
подготвеност да учествуваат во превентивни активности во нивната заедница.  
 
Недоволните извори и капацитети на заедницата (локални служби, совети, 
граѓански организации) ги обесхрабруваат граѓаните да учествуваат во 
превентивни активности. 
 
Негативните ставови и негативното искуство со полицијата ја намалува 
соработката на граѓаните со полицијата. 
 
Интензитетот (степенот на зачестеност) на полициските задачи и активности 
кои се преземаат во партнерство со заедницата се поврзани со  довербата и 
задоволството на граѓаните во полицијата. 
 
Институционалната и нормативната поставеност на моделот полициско 
работење со заедницата е поврзан со парцијалниот пристап при 
спроведувањето на моделот.  
 
Видливоста на полицијата и традиционалниот пристап на полициското 
работење го детерминира ставот за ефикасноста на полициското работење кај 
граѓаните. 
 
Довербата во традиционалниот пристап на полициско работење е поврзан со 
видот на обуката на полицијата. 
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Спроведувањето на моделот полициска работа со заедницата ќе се одвива 
отежнато поради непостоење на капацитети во полицијата за аналитичко 
работење. 
 

 
МЕТОДОЛОШКА РАМКА 

Имајќи ја предвид повеќедимензионалноста на истражувањето применет е 
теоретски и емпириски пристап, со користење на повеќе научни методи како 
што се аналитичко-синтетичкиот, хипотетичко-дедуктивниот, аксиоматскиот 
и компаративниот метод. 

Од истражувачките постапки се применети набљудување, анализа на 
содржина и тестирање со помош на анкета.  

За потребите на теренските истражувања се подготвија два инструменти, 
еден наменет за граѓаните и еден наменет за полициските службеници.  

При обработката на податоците се користеше софтверскиот пакет СПСС 
систем, а се користеа дескриптивна анализа, корелација, Х2 тест, Анова и 
кростабулација.  

 
Анкетниот прашалник наменет за граѓаните е составен од 4 дела:  
1. Општи податоци за испитаникот кои се однесуваат на место на 

живеење, националност, пол, возраст, образовен статус, семеен статус, 
работен статус.  

2. Прв дел е составен од прашања кои се однесуваат на безбедносната 
состојба во регионот со цел да се согледаат ставовите на граѓаните за 
степенот на сериозност на одредени насилнички кривични дела и 
девијантни однесувања во градот Скопје, нивното чувство на страв и 
вознемиреност, за одредени ризик фактори поврзани со безбедноста, 
како и запознаеноста на граѓаните со капацитетите и ресурсите на 
заедницата за подобрување на нејзината безбедност. 

3. Втор дел: Улогата на заедницата во превенција на криминалитетот се 
однесува на подготвеноста на граѓаните да учествуваат во 
превентивни активности, на односот со полицијата и на ставовите на 
граѓаните за влијанието на одредени ситуациони мерки во намалување 
на стапката на криминал.  

4. Трет дел: Улогата на полицијата во превенција на криминалитетот 
содржи прашања за значењето и ефикасноста на соработката со 
заедницата и на одредени полициски задачи за подобрување на 
нејзината безбедност.  

Анкетниот прашалник наменет за полициските службеници е составен од 
6 дела 

1. Општи податоци за испитаникот кои се однесуваат на место на 
живеење, националност, пол, образовен статус, возраст, работен стаж 

2. Прв дел е составен од прашања кои се однесуваат на безбедносната 
состојба во регионот 
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3. Втор дел: Улогата на полицијата во превенција на криминалитетот е 
составен од прашања кои се однесуваат на улогата на одредени 
полициски задачи и работи во превенција на криминалитетот односно 
на ефикасноста на одредени полициски работи во превенција на 
криминалитетот што се поделени според следниве пристапи: 
професионален пристап, нефокусиран пристап и проблемски 
ориентиран пристап.  

4. Трети дел: Улогата на заедницата во превенција на криминалитетот се 
однесува на соработката на заедницата со полицијата, како и на 
ставовите на полицијата за влијанието на одредени ситуациони мерки 
во намалување на стапката на криминал. 

5. Четврти дел се однесува на организациските капацитети на 
полицијата и на нејзините ставови за подобрување на одредени 
полициски работи во превенција на криминалитетот. 

6. Петти дел се однесува на посетувана обука за анализа, нејзино 
користење и влијание врз ефикасноста во извршување на задачите. 
 

За собирање податоци во рамките на истражувањето се користеа следниве 
достапни извори на сознанија: 

 Годишни извештаи за пријавени, обвинети и осудени лица на 
кривични дела во последните 5 години од Државниот завод за 
статистика (stat.gov.mk) 

 Статистички податоци за обемот на криминалот достапни на веб-
страницата на Министерството за внатрешни работи (moi.gov.mk)  

 Статистички податоци за сторени прекршоци против јавниот ред и 
мир достапни на web страната на Министерството за внатрешни 
работи (moi.gov.mk)  

 Нормативни акти и стратешки документи на Министерството за 
внатрешни работи 

 Анализи и информации на МВР објавени на интернет страницата  

 Објавени извештаи од странски и домашни истражувања поврзани со 
превенција на криминалитетот и со безбедноста 

 Прикази на медиумите  

 Полициските службеници во СВР Скопје  

 Граѓаните на градот Скопје  
 

 
ПРИМЕРОК И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИМЕРОКОТ  

  
Примерок за пилот истражувањето за ставовите на граѓаните 

Со цел да се испитаат ставовите на граѓаните, граѓаните кои живеат во 
Скопје беа земени како испитаничка популација, а примерокот извлечен од 
неа опфати вкупно 92 граѓани. Во него влегуваат испитаници од 9 општини 
(општините Аеродром, Кисела Вода, Гази Баба, Чаир, Бутел, Центар, Карпош, 
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Ѓорче Петров) во градот Скопје (со исклучок на општина Сарај) кои се 
процентуално застапени според бројот на жители во тие општини. Со оглед на 
тоа што стаува збор за пилот истражување кое има одредени ограничувања (за 
кои ќе стане збор подолу во текстот) бројот на примерокот го ограничивме на 
околу 100-105 граѓани.

30
 При изборот на примерокот беа користени следниве 

критериуми: урбаните места во општините, домаќинствата кои живеат на 
секој 5- број од улицата (доколку се куќи) или на секој 5-ти стан од станбената 
зграда која е земена како појдовна точка и полнолетен член во домаќинството 
кој има најблизок роденден на денот на анкетирањето (доколку е присутно 
само едно лице, тогаш анкетирањето се спроведува со тоа лице). 

 
Според општините во градот Скопје, процентуалната застаепеност на 

примерокот е следна: 
 

1. општина предвидени Реализирани % 

2. Аеродром 15  15 16,3  

3. Гази Баба 15  15 16,3 

4. Ѓорче  8  8 7 

5. Сарај 7  / / 

6. Карпош 12  12 13 

7. Кисела Вода 12  12 13 

8. Центар 9  7 7,6 

9. Чаир 13  12 13 

10. Бутел 8  8 8,7 

11. Шуто Оризари 4 4 4,3 

12. 102 92  

    

Според пол, 55,6 % од испитаниците се машки, додека 44,4 % се женски 
што, приближно ја отсликува половата структура на населението  во главниот 
град, бидејќи соодносот меѓу мажи и жени во 2013 година е 51.1% жени 
наспроти 48,9 мажи.

31
    

Според старост, најголем процент отпаѓа на помладата популација  на 
возраст од 18 до 29 години (44 %), потоа испитаниците на возраст од 41-50 
години (19,8 %), и најмалку се застапени испитаниците над 65 години старост 
(8,8 %). Другите возрасни граници се движат во следнава насока: испитаници 
од 30 до 40 години се застапени со 15,4 % и од 51 до 64 со 12,1 % во 
примерокот.  
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 Бројот на испитаниците според место на живеење е пропорционален на вкупниот 

број жители кои живеат во соодветните општини на град Скопје. 
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 Процени на населението на 30.06. и на 30.12.2013 година според полот и 

населението по општини и по статистички региони. Според податоците во градот 

Скопје има 275.742 жени, наспроти 164.418 мажи, www.stat.gov.mk  
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Брачниот статус на испитаниците е следен: најголемиот број од 
испитаниците се во брак (53,8 %), додека останатите не се во брачна врска од 
кои 28,6 % се самци, 6,6 % се вдовец/вдовица и 2,2 % се разделени од 
брачниот другар/другарка. 

Според школската подготовка, најголем процент се испитаниците со 
средно образование (51,7 %), додека со високо образование (вклучително и со 
вишо) се 41,5 %. Со основно образование се 6,7 % од испитаниците.  

На прашањето: Каков е вашиот работен статус?, одговорите се следни: 
48,4 % се во работен однос, додека 25,5 % не работат, а 5,5 % привремено 
односно повремено работат. На редовно школување се 12,1 % од 
испитаниците, додека 8,8 % се пензионери. Одговорите на различните 
категории испитаници според работен статус се исто така релевантни при 
анализата на нивните ставови за улогата на граѓаните и на полицијата во 
превенција на криминалитетот. 

 
Примерок за истражувањето за ставовите на полицијата 

За испитување на ставовите на полицијата, единица на испитување е 
полициски службеник во три организациони оддели: во полициска станица од 
општа надлежност (ПСОН), во Комесаријатот за ПСОН на ниво на СВР 
Скопје

32
 и во Одделението за превенција при СВР Скопје. Примерокот е 

намерен и вклучи полициски службеници (патролни полицајци, полицајци за 
превенција и други полицајци распоредени на други позиции во рамките на 
ПС), инспектори за превенција (од Одделението за превенција при СВР 
Скопје) и полицајци за брзи интервенции (распоредени во Комесаријатот на 
ПСОН). Целта беше да се вклучат полициските службеници за превенција и 
други полициски службеници кои не се обучени за превенција, но кои работат 
во ПСОН односно на терен за брзи интервенции. Според Извештајот за 
работата на Одделението за превенција на СВР Скопје, на ниво на СВР Скопје 
има вкупно 60 полициски службеници за превенција, од кои 5 се самостојни 
инспектори во Одделението за превенција, 9 виши инспектори и 30 полицајци 
за превенција во ПСОН.

33
  

 Прашалниците беа дистрибуирани до сите ПСОН (Ѓорче Петров, 
Карпош, Центар, Кисела Вода, Бит Пазар, Драчево, Чаир, Аеродром и Гази 
Баба), до Комесаријатот за ПСОН и до Одделението за превенција при СВР 
Скопје, а повратно се добиени 69 пополнети прашалници што претставува 
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 Кон крајот на 2011 година на ниво на СВР Скопје е формиран Комесаријат за 

ПСОН во  кој се формирани 3 чети (југ (ги покрива полициските станици: Аеродром, 

Кисела Вода и Драчево), исток (ги покрива полициските станици: Чаир, Бит Пазар и 

Гази Баба) и запад (ги покрива полициските станици : Карпош, Центар и Ѓорче 

Петров)). Четите работат во три смени (покриваат 24 часа) и го покриваат подрачјето 

на сите полициски станици во рамките на СВР Скопје. Нивната надлежност е 

одржување на јавниот ред и мир, обезбедување на безбедносната состојба на секторот, 

како и брза интервенција на пријавени кривични дела и на други настани.  
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 Извештај за работата на одделението за превенција на СВР Скопје за 2009 година, 

30.01.2010 година 
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репрезентативен примерок, врз основа на кој може да се извлечат соодветни 
заклучоци и препораки.  

Во примерокот, 50 испитаници се од ПСОН, 6 од одделението за 
превенција и 12 од Комесаријатот за ПСОН.

34
  

Составот на испитаниците според работната позиција во рамките на 
полициските станици е следен: 

 

Полициски станици: 
Полициски службеници   20 
Водич на безбедносен реон:  9 
Дежурен:     4 
Полицаец за задржување лица:             2 
Инспектор за прифат/прием:  4 
Сменоводител:    4 

Без одговор:    7 

Вкупно:                                                 50 
 
Распоредените полициски службеници во Комесаријатот за ПСОН се дел 

од професионалната полиција за брзи интервенции, додека во одделението за 
превенција 3 испитаника се виши инспектори за превенција, 1 инспектор и 2 
полицајци. Дел од испитаниците во ПСОН (патролните полицајци и 
полицајците за превенција) и вработените во одделението за превенција се 
обучени за превенција (приближно 35 испитаници), меѓутоа имајќи предвид 
дека обуките за превенција се спроведоа од 2007 до 2009 година, можни се 
промени и одредени прераспределби на работните позиции. Според 
извештаите на СВР Скопје и од изјавите на началникот на одделението за 
превенција при спроведувањето на истражувањето во 2012 година секоја 
ПСОН на територијата на СВР Скопје има од 5 до 7 обучени полицајци за 
превенција и 1-2 инспектори за превенција, во зависност од големината на 
подрачјето кое го покриваат. 

 

Карактеристики на примерокот 

Според бројот на испитаниците во ПСОН, релативно ист број 
прашалници се пополнети, односно по 6 прашалници се добиени од ПСОН 
Ѓорче Петров, Чаир, Центар, Центар, Драчево и Аеродром, по 5 прашалници 
од ПСОН Бит Пазар и Кисела Вода, 7 прашалници од ПСОН Карпош и 3 
прашалници од ПСОН Газа Баба. 

Според возраст, 11 испитаници се на возраст од 20 до 30 години, 21 од 30 
до 40 години и 26 испитаници се на возраст од 41 до 50 години. Според 
етничката припадност, 60 % се Македонци, 26,6 % се Албанци, по 4,6 % од 
испитаниците се од српска и од бошњачка етничка заедница, 3,1 % од 
испитаниците се Роми и 1 испитаник е Турчин. Според стекнатото 
образование, 71 % од испитаниците имаат завршено средно образование, 22,6 

                                                 
34

 Еден испитаник не дал одговор каде работи во МВР  
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% високо и 6,5 % вишо образование и таквата процентуална застапеност 
коренспондира со рангот и работната позиција. Според половата разлика, 92,2 
% од испитаниците се од машки пол, додека 7,8 % се од женски пол, што исто 
така ја отсликува застапеноста на женската популација на тие работни места 
во МВР.  

 
НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 

Општественото и научно значење и оправданост за проучувањето на 
улогата на полицијата и на заедницата во превенција на криминалитетот е 
детерминирано од повеќе фактори.  

Во борбата против криминалот, и формалната и неформалната 
општествена реакција треба да се засноваат врз принципите на општествена и 
колективна одговорност и општествена правда што е услов за подобрување на 
безбедноста во заедниците. Исто така, вниманието свртено кон 
истражувањето на улогата на заедницата и на полицијата во превенција на 
криминалитетот, како и кон одредени феноменолошки и етиолошки 
карактеристики на криминалните и девијантни однесувања овозможува 
валоризација на факторите што го одредуваат степенот на нивната успешност 
и ефикасност во намалување на криминалот и подобрување на безбедноста. 
Покрај тоа, општествената оправданост на истражувањето ја гледаме во 
интересот на општеството, преку проучувањето на функционирањето на 
полициската служба и заедницата, да ги елиминира или ублажи факторите и 
заканите што негативно влијаат врз нивната заедничка соработка и 
партнерство.  

Од друга страна, научниот интерес за проблемите поврзани со 
превенцијата на криминал базирана на заедницата подразбира познавање на 
најновите современи теоретски и практични сознанија за превентивните 
стратегии и пристапи кои се спроведуваат во заедниците. Тие сознанија, 
можат да бидат проверени и верификувани или отфрлени преку соодветно 
проучување и истражување во наши специфични услови. Исто така, 
спроведувањето на моделот полициско работење со заедницата, заснован врз 
начелата на партнерство, соработка и доверба меѓу полицијата и заедницата 
треба да претставува практична реализација на теоретските концепции. Во таа 
смисла, моделот е воведен и во Република Македонија кој предизвика 
одредени содржински, организациски и институционални промени во 
полициското работење.  

Но проблемот во нашиот модел на полициско работење, генерално, е што 
не се исполнети целосно условите и можностите кои постојат во заедниците и 
во полициската организација. Токму затоа, предмет на интерес е нивната 
улога во превенција на криминалитетот, безбедносната состојба во градот 
Скопје и неговата макросоцијална условеност, со цел преку користење на 
научни методи да се разгледаат претпоставките за успешна примена на 
моделот полициско работење со заедницата како успешно средство за 
подобрување на безбедноста и за намалување на криминалот.  
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ОГРАНИЧУВАЊА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

1.Ограничени и нецелосни статистички податоци. Анализата на 
феноменолошките карактеристики на криминалот во градот Скопје располага 
со скромни и со нецелосни податоци, и поради тоа дава парцијални и 
ограничени сознанија поврзани со неговата безбедност во последните неколку 
години. Генерално ограничувањата на достапната и користена статистика се 
однесуваат на следново: 

 Во извештаите од Државниот завод за статистика се води евиденција 
само според број на сторители и во нив не се водат расчленети 
податоци за сторителите според место на живеење или место на 
извршување на кривичното дело.  

 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 сторителите.  

 Во статистичките извештаи на Министерството за труд и социјална 
политика до 2012 година се користеа општи и недефинирани поими 
поврзани со одредени поведенија или состојби врз основа на кои не 
може да се направи соодветно разграничување меѓу два или повеќе 
термини. На пример, посебно се води статистика за деца со нарушени 
семејни односи, деца со загрозена семејна положба или деца од 
материјално необезбедени семејства, деца на улица и деца без 
родителска грижа, полнолетни лица делинквенти и полнолетни лица 
со асоцијално поведение и слично. Во 2012 година е направена 
промена на одредени термини во статистичките евиденции и поради 
тоа во континуитет не може да се следи динамиката на одредени 
состојби во ризик во последните 5 години.  

Имајќи ги предвид ограничените извори на сознанија кои не располагаат 
со доволни податоци според место на извршување, не можеме да добиеме 
целосна слика за стапката на пријавениот криминал во главниот град, ниту за 
состојбата за социјална заштита според општини.  
2. Мал и нерепрезентативен примерок. Прашалникот наменет за 
испитување на граѓаните е спроведен врз мал број граѓани во градот Скопје 
(вкупно 92 испитаници). Меѓутоа, тоа претставува пилот истражување и 
поради финансиските импликации, ограничените технички, материјални и 
човечки ресурси, како и поради период од 2 месеца во кои се спроведуваше 
теренското анкетирање, се определивме за мал примерок, составен од 100 до 
105 испитаници од испитаничката популација. Од друга страна, ова мало 
истражување има за првенствена цел да се поттикнат студентите по предметот 
превенција на криминалитет за научно-истражувачка работа бидејќи 
дебатирањето за ефикасноста на превенцијата не е можно без соодветни 
истражувања и евалуации на одредени превентивни програми (т.н. Evidence 
based prevention: превенција базирана на податоци). Токму затоа, примерокот 
иако е пригоден, сепак нуди релевантни сознанија и податоци и даваат 
одредена слика за ставовите на граѓаните во главниот град. Тие резултати, се 
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во функција на анализата и на други податоци и овозможуваат да се разјаснат 
поставените дилеми за поврзаноста на одредени варијабли во врска со дел од 
предвидените истражувачки задачи.  
3. Критерим за избор на примерокот. Изборот на почетните точки од кои се 
определуваат домаќинствата во урбаните места во општините е направен по 
сопствено видување на анкетарот, и поради тоа нема соодветна застапеност на 
етничките заедници во примерокот. 
4. Начин на спроведување на анкетирањето. Анкетирањето е спроведено од 
страна на студенти кои, иако немале претходно истражувачко искуство, сепак 
се обучени и упатени за начинот на кој се спроведува анкетирањето. 
Немањето искуство може да биде и позитивен фактор бидејќи студентите кои 
сакаат да напредуваат и да се надградуваат се трудат да ги исполнат 
поставените упатства и да остават добар пример кај испитаниците. 

Кај второто истражување за испитување на ставовите на полицијата, 
прашалниците се дистрибуирани до потребните единици на полицијата и не е 
спроведено непосредно тестирање со учество на анкетарот. Но, по соодветно 
дадени упатства и инструкции од страна на началникот за превенција при СВР 
Скопје се избегнуваат можни и несакани отстапувања од анонимното и лично 
пополнување на прашалникот од полициските службеници во бараните 
одделенија.  
 

И покрај наведените ограничувања, сепак, имајќи ја предвид 
комплексноста на предметот и поставените цели на целото истражување, 
податоците од емпириските истражувања се дополнителени извори на 
сознанија, кои во корелација со другите фактори даваат значајни резултати 
врз основа на кои можат да се извлечат соодветни заклучоци и препораки.  
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ВТОРА ГЛАВА 

ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ВО 
ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛ ИТЕТ: ПОИМ И ОСНОВНИ 

КАРАКТЕРИСТИКИ 

Превенцијата на криминал е процес на постојано менување и 
дополнување. Како што се менува видот на криминалот, така се менува и 
видот на превенцијата, и со тоа се менуваат, односно се зголемуваат аспектите 
на проучување. Превентивните мерки се дел од контролата на криминалот, 
услов за безбедност во заедницата и во општеството, генерално и 
придонесуваат за намалување на криминалните однесувања. Покрај тоа, 
превенцијата е дел и составна компонента на криминалната политика на секое 
општество и е вградена во стратешките планирања и развојот на политиките и 
програмите за безбедност, внатрешни работи, социјален развој. Оттука, 
превенцијата може да се разгледува како цел, вредност, програма, мерка, 
политика, односно резултат на одредени активности преземени од страна на 
казненоправниот систем, но и од пошироката заедница и граѓанскиот сектор, 
воопшто.  

Поради тоа, обидот да се објасни самиот поим (како и многу други поими 
за кои не постои единствена дефиниција) се чини како Сизифовска работа 
којашто бара разгледување на различни пристапи и аспекти, кои бараат 
развивање на теории и научни дебати.  

Така Ван Дајк (1990) превенцијата на криминал ја дефинира како збир на 
политики, мерки и техники, надвор од границите на казненоправниот систем 
која има за цел да ги редуцира различните видови на штета причинета од 
дејствија дефинирани како криминални од страна на државата.

35
  

Од друга страна, Грахам смета дека казненоправниот систем има улога во 
превенција на криминалитетот, особено во превенција на повторното 
криминално однесување на сторителот кој веќе се „судрил„ со законот 
(терцијарната превенција).

36
 

Фриман (1992) терминот превенција го дели на два конститутивни дела: 
прогноза и интервенција. Доколку сакаме да спречиме појава на криминал во 
одредена ситуација или во одреден момент треба да се направи прогноза која 
ќе го предвиди неговото појавување. Значи, во реализацијата на 
превентивните мерки со помош на научните методи треба да се предвиди 
каде, кога и како се појавува криминалот, и доколку има сознанија за тоа, 
следниот чекор за таа појава да биде спречена е успешна интервенција. Она 
што научните методи го овозможуваат е да се откријат одредени правилности 
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во случувањето на криминалот, и врз основа на спознавањето на тие 
правилности да се дефинира и самата интервенција.

37
  

Според Националниот институт за превенција на криминалитетот на САД 
превенцијата е секој обид насочен кон контролирање на криминалното 
однесување.

38
  

Дефиницијата на Екблом гласи: “превенцијата на криминал е 
интервенција во механизмите/факторите кои предизвикуваат кривични 
дела”.

39
 Тој фокусот го става на карактеристиките на кривичното дело и на 

неговите причини и смета дека превенцијата треба да се насочи кон 
најблиските, непосредни околности (непосредната криминална ситуација и 
потенцијалната диспозиција на сторителот) како фундаментални компоненти 
на непосредната каузалност. Според Екблом  насочувањето кон далечните 
посредни фактори не дава ефикасен резултат (не работи/не вреди акција од 
далечина). Основно во превентивните методи е да се „чува сторителот 
надвор од криминалните ситуации„. 

Во Одлуката на Европската унија за воспоставување Европска мрежа 

за превенција на криминалитет (2001) е  наведено дека „превенцијата на 
криминал ги покрива сите мерки кои имаат намера да придонесат да го 
намалат криминалот и чувството на граѓаните на несигурност, 
квантитативно и квалитативно, преку директни активности на одвраќање 
од криминал или преку политики и интервенции кои се дизајнирани да го 
редуцираат потенцијалот и причините за криминал. Тоа вклучува 
активности на владата, компетентните служби, казненоправниот систем, 
локалните власти и специјализираните организации, приватниот и 
волонтерскиот сектор, истражувачите и јавноста, поддржани од 
медиумите„.

40
 

Пошироко објаснување за превенција на криминалитетот даваат 
Упатствата на ОН за превенција на криминалитетот (2002). Во нив, 
превенцијата е дефинирана како вкупност на стратегии и мерки за намалување 
на ризикот од случување дела, на потенцијалните штетни ефекти за 
поединците и општеството во целина, како и на стравот од криминал преку 
интервенирање во причините.

41
 

Наведениот преглед на дефиниции кажува за различните пристапи во 
дефинирањето на поимот превенција на криминалитет. Дали е подобро таа да 
го опфати и стравот од криминал, дали е подобро таа да предвиди мерки за 
поддршка на жртвите или не? Која класификација на превентивни мерки треба 
да се прифати? 
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Без разлика на различните пристапи при разгледувањето на наведените 
прашања и дилеми, превенцијата на криминал треба да одговори на следниве 
прашања: што сакаме да спречиме, на кој начин, со кои средства и кој е 
одговорен за превенција на криминалитетот? 

Во одговорот на првото прашање ќе се согласиме дека е подобро да се 
наведе она што може квантитативно и квалитативно да се измери и оцени, а 
тоа е бројот на кривични дела, вредноста на штетата, бројот на жртви, 
намален страв, намалени ризици и причини. 

Во одговорот на второто прашање ќе се повикаме на пристапите наведени 
во ОН упатството според кое превенцијата на криминал вклучува широк 
спектар на пристапи, кои се однесуваат на: 

а) промовирање на благосостојбата на луѓето и охрабрување на 
социјалното однесување преку социјални, економски, здравствени и 
образовни мерки со особено акцентирање на децата и младите и фокусирање 
на ризичните и заштитните фактори поврзани со криминалот и со 
виктимизацијата (превенција преку социјален развој или социјална превенција 
на криминалитетот),  

б) промена на условите во соседството кои влијаат врз појавата на 
криминални однесувања, виктимизација и несигурност преку иницијативи, 
експертиза и прифаќање на одговорност од страна на членовите на заедницата 
(превенција на криминалите базирана на заедницата),  

в) редуцирање на можностите, зголемување на ризикот сторителот да биде 
фатен и минимизирање на добивките со помош на дизајнирање на средината и 
преку помош и информирање на потенцијалните и актуелните жртви 
(ситуациона превенција на криминалитет) и  

г) превенција на повторништвото со преземање мерки за ресоцијализација, 
рехабилитација и социјалната реинтеграција на сторителите во заедницата 
(реинтегративни програми). 

Во однос на тоа кои се носители на превентивната активност, во 
последните декади од минатиот век појавата и суштината на превенцијата на 
криминалот се поврзува со активности кои се преземаат од граѓаните, 
училиштата, бизнис секторот, невладините организации во партнерство со 
локалните власти и со казненоправниот систем. Токму партнерството и 
соработката во решавање на одредени прашања од заеднички интерес е 
значаен дел од превенцијата на криминал, и тој колективен и проактивен 
пристап кој започна во 1990-тите години, постепено се зголемува, шири и 
прифаќа од државите како неоходен дел од одговорот на криминалот.

42
 

 
 

                                                 
42

 Gregory, Ј. (2010). Beyond “what works” in reducing crime: the development of a 

municipal community safety strategies in Brit ish Columbia (d issertation in the School of 

Criminology, Simon Fraser Univers ity, стр.17. 



37 

 

ПОТРЕБА ЗА РАЗВОЈ НА СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА 

КРИМИНАЛИТЕТОТ 

Превенцијата на криминал треба да добие свој нормативен израз и 
институционална форма за поефикасно спроведување на криминалната 
политика во секоја држава. Тоа значи дека таа треба да добие приоритет во 
стратешките документи бидејќи секоја добро воспоставена Национална 
стратегија за превенција на криминалитетот претставува соодветен одговор на 
владата за заштита и сигурност на своите граѓани, помага во сузбивањето на 
идните трендови на криминалот и претставува извор на информации за 
пошироката јавност за состојбите на криминалот и за начините за негова 
превенција.  

Во таа насока и Упатствата на ОН за превенција на криминалот (2002) 
во членот 1 истакнуваат дека „добро планирани стратегии влијаат не само во 
превенција на криминалитетот и на виктимизацијата, туку ја промовираат и 
безбедноста во заедницата и придонесуваат за одржлив развој на земјите. 
Ефикасна и одговорна превенција на криминалитетот го засилува 
квалитетот на животот на граѓаните. Превенција на криминалитет нуди 
можности за човечки и поефикасен пристап кон проблемот на криминал.„ 
Токму затоа, превенцијата станува централна тема при дебатирањето за 
јавните политики во Европа во средината на 1970-тите години и станува 
стратешки приоритет во владините извештаи во Франција, Шведска, Велика 
Британија и во Холандија, која подоцна добива институционална форма. 
Имајќи ги предвид посебностите во внатрешната политика на државите, и 
нивните различни културни, идеолошки, политички вредности во праксата се 
препознаваат пет модели на политики на превенција, што се именувани 
според државите во кои се воспоставени.

43
 Адам Крафорд идентификува:  

1. Шведски модел кој воспоставува Национална стратегија што се 
фокусира на планирање и спроведување на превентивни мерки, како и 
на субјектите кои ги преземаат, 

2. Француски модел кој воспоставува стратегии што се насочени кон 
ранливи и маргинализирани лица и ја истакнува социјалната 
превенција на криминалитет; 

3. Британски модел кој се фокусира на ситуационен пристап преку 
управување и менување на физичката средина за редуцирање на 
можностите за извршување на кривичното дело; 

4. Германски модел кој се фокусира на истражување и евалуација;  
5. Нордиски модел кој се фокусира на превенција преку вклучување, 

интегрирање и политики надвор од казненоправниот систем.
44
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Наведените модели ги истакнуваат различните пристапи на државите при 
креирањето на националните превентивни политики.  

Анализата на истражувањето спроведено во 2010 година од страна на 
Меѓународиот центар за превенција на криминалитетот (International 
Crime Prevention Centre) со седиште во Монтреал, Канада покажува дека 57 
земји во светот имаат Стратегии за превенција на криминалитет, иако во 
одредени држави превенцијата се разработува како дел од пошироки 
стратегии за јавна безбедност (Аргентина, Чиле, Перу и во други држави во 
Латинска Америка), стратегии за контрола на криминалот или за безбедност 
во заедницата.

45
  

Од прегледот на превентивните политики на европските држави се 
констатира дека поголемиот број држави (16 од нив) имаат формирано 
Централно национално тело за превенција на криминалитетот надлежно за 
донесување и спроведување на националните превентивни политики и 
програми. Од европските држави кои се вклучени во истражувањето (22 
држави), 11 држави имаат донесено сеопфатни национални стратегии за 
превенција на криминалитетот

46
. Од државите во регионот, само Словенија 

има донесено Стратегија за превенција, додека Македонија, Србија, Босна и 
Херцеговина и Хрватска имаат донесено национални стратегии за превенција 
на малолетничкото престапништво, но и други стратегии кои адресираат 
одредени ранливи категории лица.

47
 

Република Србија има донесено Национална стратегија за превенција и 
заштита на децата од насилство и Појдовна рамка за Национална стратегија за 
превенција на криминалитетот во 2009 година која упатува иницијатива до 
Владата за основање Национален совет за превенција кој ќе биде надлежен за 
спроведување на националната стратегија.

48
 И покрај тоа што досега не е 

основан таков совет, МВР на Република Србија во 2011 година усвои Нацрт-
стратегија за полиција во заедницата во која се дефинирани основните цели и 
насоки на дејствување во рамките на новиот пристап на полициското 
работење со заедницата. 

Босна и Херцеговина има донесено Државна стратегија за борба против 
насилството врз децата (2007-2010) и Стратегија против малолетничкото 
престапништво (2006-2010). Република Хрватска, исто така има донесено 
Национална стратегија за превенција на пореметувањата во однесувањето на 
децата и младите (2009-2012). 

Во Република Македонија, како дел од превентивните политики се 
донесени следниве стратешки документи: 
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 Национална стратегија за превенција на малолетничкото 
престапништво (2010-2020) донесена од страна на Државниот совет за 
превенција на малолетничкото престапништво во соработка и 
поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје 

 Национална стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 
2012-2015 

 Национална стратегија за борба против трговија со луѓе 2013-2016 
 Акционен план за превенција и справување со сексуална злоупотреба 

на деца и педофилија  
 Државна програма за превенција и спречување на корупцијата 2012-

2015 
 

Исто така, во Стратешките планови на Министерството за внатрешни 
работи е идентификувана потребата за донесување Национална стратегија за 
превенција на криминалитет, којашто согласно зацртаните цели на МВР треба 
да се операционализира со основање Државен совет за превенција на 
криминалитет во рамките на министерството

49
. Иако предвидените 

активности досега не се спроведени, МВР, во согласност со Стратегијата за 
реформа на полицијата од 2003 година активно работи за остварување на 
одредени цели кои се однесуваат на превентивната политика, за кои во 
понатамошната анализа ќе стане збор. 

Секоја Национална стратегија за превенција на криминалитетот треба да 
биде одговорност на државата која треба да ги стави на располагање сите 
основни организациски и технички услови за превенција на криминалитетот 
како интегрален дел на криминалната и на социјалната политика, бидејќи 
заштитата на јавната безбедност е општествена одговорност за која е потребно 
да се постигне политички консензус. Токму затоа, една од задачите на секоја 
Национална стратегија е да го подобри квалитетот на живот преку 
подобрување на јавната безбедност, интегрирање на превенцијата во една 
поширока криминална и социјална политика и воспоставување партнерства 
меѓу различни страни од заедницата. Особено е важно да се истакне дека 
националните стратегии треба да бидат рамка и патоказ за градење и развој на 
соодветни локални политики, бидејќи таа ќе биде поефективна  доколку се 
спроведува како дел од локалните политики за превенција на криминалитет и 
за безбедност во заедниците, и со тоа да бидат дел од администрирање како на 
централната, така и на локалната власт.  

Во суштина, потребата за локален одговор на криминалот го разви 
концептот “безбедност во заедницата„ кој стана актуелна тема на јавни, 
политички, научни дебати и кој се повеќе ја дополнува превенцијата на 
криминал како прашање само на полицијата и на казненоправниот систем. Тој 
е комплексен концепт кој е тешко да се дефинира, но во обидот да дадеме 
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објаснување за поимот безбедност во заедницата, ќе се послужиме со неколку 
дефиниции. 

 
РАЗВОЈ НА КОНЦЕПТОТ „БЕЗБЕДНОСТ ВО ЗАЕДНИЦАТА“  

Поимот „безбедност во заедницата„ во Речникот по криминологија (2001) 
е објаснет како стратегија која бара инволвирање на голем број субјекти од 
заедницата, (вклучувајќи ја и полицијата), за подобрување на нејзината 
безбедност не само од извршување на кривични дела, туку и од штети 
предизвикани од сите извори. Како поширока стратегија за справување со 
проблемите во заедницата се јавува поради неуспехот на казненоправниот 
систем да се справи со криминалот и истовремено подразбира системски 
пристап, општествена одговорност и учество на повеќе субјекти во 
создавањето безбеди средини.

50
 Покрај тоа, во речникот е даден поширок 

пристап во објаснување на безбедноста како поим што подразбира 
„отсустност на штета, без разлика дали штетата е предизвикана од човечки 
фактор или на друг начин„

51
. Оттука, стратегијата е повеќе насочена кон 

намалување на штетата, отколку само кон превенција на криминалитетот. 
Во Годишниот извештај за 2010 година на Меѓународниот центар за 

превенција на криминалитетот поимот безбедност во заедницата се поврзува 
со подобрување на квалитетот на живот во заедниците преку општествена 
интеракција и социјална кохезија. Безбедноста во заедницата се справува со 
штетните последици и ефектите предизвикани од криминалот и таа зависи од 
способностите на самата заедницата и на граѓаните што живеат во неа да 
дејствуваат и реагираат. Според поширокото објаснување наведено во 
Годишниот извештај, безбедноста во заедницата претставува идеал за 
коегзистирање на различни културни, социјални и политички групи.

52
 Во 

Развојната програма на Обединетите нации (United Nations Development 
Program (UNDP), безбедноста во заедницата подразбира индивидуална и 
колективна безбедност, односно граѓаните и заедницата да бидат „ослободени 
од страв„.

53
 

Питер Скирес (Peter Squires), кој пишува за концептот „безбедност во 
заедницата„ во Велика Британија како прифатена Национална стратегија за 
справување со криминалот, вели дека политиката на безбедност во 
заедницата, како нов пристап за справување и превенција на криминалитетот, 
започнува во доцните 1980-ти години. Според него, потеклото на концептот 
„безбедност во заедницата„ лежи во јасно изразените ставови на политичарите 
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од левицата
54

 дека проблемот на криминалот не е сопственост само на 
полицијата, туку и на други општествени субјекти надвор од полициските и 
другите безбедносни структури на државата. Тој е производ на голем број 
фактори од кои голем дел се надвор од контролата на полицијата. Со оглед на 
фактот што безбедноста вклучува широк опсег на ризици, како што се ризици 
од штетни продукти, ризици по животната средина (загадувањето), потребно е 
и другите надлежни институции (јавни и приватни) да се мобилизираат за 
спроведување на поширока општествена стратегија за безбедност.

55
  

Од прегледот на наведените објаснувања, ние го прифаќаме ставот кој 
владее во криминолошката литература кој безбедноста ја поврзува со 
ризиците, заканите и факторите што се поврзани со криминалот и со другите 
девијантни однесувања. Од тој аспект, безбедноста во заедницата треба да 
овозможи квалитетен живот на граѓаните, особено преку мерките на 
примарната и на секундарната социјална превенција што ги адресираат 
социјалните ризици

56
 и другите состојби на ризик (семејно насилство, 

воспитна запуштеност) на национално, но и на пониско локално ниво. Главен 
акцент треба да биде ставен на мултисекторскиот пристап кој треба да го 
вклучи јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор за развој на политики за 
справување со криминалот што се темелат на заедницата.

57
  

Оттука, тој концепт опфаќа повеќе аспекти:  
 справување со факторите и ризиците како причинители на 

криминалот и на другите девијантни појави и однесувања,  
 справување со факторите и проблемите што се поврзани со 

локалната заедница, а кои го намалуваат квалитетот на живот и го 
зголемуваат чувството на страв на граѓаните, 

 справување со самиот криминал и со неговите последици и  
 заштита на ранливите категории лица и на лицата кои се наоѓаат во 

состојба на ризик.  
Основната цел на тој пристап е подобрување на квалитетот на живот во 

заедницата во која граѓаните, индивидуално и колективно ќе бидат заштитени 
од заканите и од стравот како последица на криминалните и на другите 
општествено негативни однесувања. Тоа вклучува економски, социјални, 
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културни промени не само на локално, туку и на општествено ниво и, поради 
тоа, безбедноста во заедницата треба да биде дел од поширока Национална 
стратегија која го допира криминалот и безбедноста во општеството. 

 
ЗАКАНИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЗАЕДНИЦАТА 

 
Безбедни средини за живеење се природната и општествената околина во 

кои граѓаните живеат, се движат, работат без страв од повреди, закани, штети 
за себе, за семејството и за другите, и оттука се она што предизвикува страв 
влијае врз нивната безбедност. Доколку го исклучиме факторот виша сила

58
, 

тогаш човечките поведенија се главните предизвикувачи на стравот, а меѓу 
нив најголем е стравот од напади и закани врз имотот, животот и телесниот 
интегритет што подразбира страв од криминални и други девијантни 
однесувања. Токму криминалот, нарушувањето на јавниот ред и мир и стравот 
од криминал се основните загрозувачи на безбедноста во заедницата и главни 
„грижи„ на локалната заедница која се повеќе издвојува време, пари и човечки 
ресурси за нивно сузбивање и спречување. Земајќи ги како почетни точки во 
процесот на нивна контрола, примарно е тие да се дефинираат и разберат од 
сите инволвирани страни. 

Криминалот не можеме да го разгледуваме само како статистика во 
органите на казненоправниот систем. Уште помалку можеме да го гледаме 
само како индивидуално човеково поведение што е инкриминирано во 
казненото законодавство.

59
 Ограничувањето само на законските елементи на 

кривичните дела (место, време, начин на извршување, последица) значи 
разгледување само на одредени ситуациони фактори кои влијаат врз 
извршување на кривичните дела, односно на техниките и средствата со чија 
помош тие се извршуваат. Исто така, свртувањето само кон сторителот и кон 
неговата одговорност дава краткорочни резултати, во смисла на 
оневозможување тој да врши кривични дела додека е лишен од слобода. Но, 
неговото казнување и затворање, не го решава проблемот, туку го остава 
настрана. И сè додека се мисли дека казненоправниот систем може сам да го 
намали криминалот, тој истовремено расте. Тоа е во согласност со новите 
криминолошки теории, пред сè на радикалната и на миротворната 
криминологија коишто поаѓаат од тезата дека традиционалниот казнен систем 
е насилен и предизвикува страдање. „Поточно, репресивната политика на 
казнените системи изразена преку репресивни мерки на општествена контрола 
и преку формални и строги судски постапки докажа дека казните не го 
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намалуваат криминалот, постапките се стигматизирачки за сторителот и не 
прават ништо за жртвата„.

60
 

Покрај справувањето со последиците, уште побитен пристап во 
разбирањето на криминалот е свртувањето кон неговите микро

61
 и макро

62
 

причини, коишто се комплексни и треба да се анализираат од повеќе 
пристапи, како на национално, така и на локално ниво. Имено, бидејќи 
криминалот е општествена конструкција, тој е тесно поврзан со социо-
економските, политичките, културните услови во едно општество на макро и 
на микро ниво. Процесите на урбанизација и миграција, иако се позитивни 
општествени процеси, можат да предизвикаат големи тектонски 
пореметувања во градовите кои можат негативно да влијаат врз нивната 
безбедност. Зголемување на густината на населението, нерешените станбени 
услови, злоупотребата на работниот труд, невработеноста, сегрегацијата

63
, 

отуѓувањето меѓу луѓето влијаат врз слабеење на семејните врски и на 
човечката комуникација , и со тоа на неформалната општествена контрола. 
Покрај тоа, воспитната запуштеност, ограничените образовни можности, 
недостатокот на поддршка од заедницата, во корелација со други ризик 
фактори предизвикува социјална дезорганизација, што според застапниците 
на теориите за социјална дезорганизација,

64
 влијае врз криминалот во едно 

општество.  
Второ, прифаќајќи ја чикашката школа

65
 одредени карактеристики на 

градот влијаат врз криминалот и врз девијантните однесувања. Конкретно, 
градот влијае врз стабилноста и пореметувањето на дотогаш воспоставените 
општествени односи и функционирање на институциите. Или, имајќи ја 
предвид теоријата за дизајн на средина

66
 архитектонскиот дизајн на одредени 

простори во градот е поврзан со одредени криминални однесувања.  
Стравот, од друга страна, е значаен индикатор за безбедноста во една 

заедница и, иако станува збор за чувство, тој може да биде предизвикан од 
различни извори. Тоа подразбира дека зголемената стапка на криминал не 
мора да значи и зголемен страв од него. Во некои случаи постои 
дисконтинуитет односно обратнопропорционален однос помеѓу стапката и 
стравот од криминал. На пример, официјалните статистики во САД кажуваат 
дека во периодот од 1995 до 2005 година стапката на виктимизација од 
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насилни и имотни деликти постепено се намалува, а стапката на страв од 
криминал не се намалува.

67
 Или понекогаш, намалените кривични дела во 

едно соседство не ги охрабрува граѓаните повторно да излезат на улица и 
слободно да се шетаат. Ова оди во прилог на тезата дека криминалот не е само 
бројка, и дека криминалот и стравот од него не треба да се изедначуваат, туку 
да се разгледуваат и истражуваат посебно.  

Прифаќајќи го претходно наведеното, произлегува дека субјектите кои се 
одговорни за безбедност во заедниците треба да ги адресираат сите околности 
поврзани со криминалот. Во таа мрежа на заштитни механизми, 

полицијата има значајно место, којашто, како извршен орган во една 
држава, е најповикана да се справува се заканите по безбедноста во една 
заедница.  

Меѓутоа, дали таа може сама да го адресира криминалот, неговите 
причини и последици? Токму со ова прашање се занимава истражувањето 
застапувајќи ја тезата дека ниту полицијата, ниту другите органи од 
казненоправниот систем не можат сами да се справат со криминалот. Дури и 
да се бара тоа од нив, не можат бидејќи имаат ограничени знаења, 
надлежности, капацитети и ресурси. 

 
ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛ ИТЕТ БАЗИРАНА НА ЗАЕДНИЦАТА  

За поимот „заедница„ има повеќе дефиниции кои се делат според 
различни критериуми: локација, идентитет, интерес. Под заедница 
(community) како географски ентитет се подразбира географски определено 
место со своја администрација, локална власт, традиција, обичаи, одредено 
културно наследство. Од друга страна, постои и заедница на интерес, односно 
на идентитет што подразбира група лица кои ги поврзува заеднички интерес 
или идентитет (на пример, етничка или верска припадност, професија, хоби и 
слично)

68
 Затоа, кога говориме за улогата на зедницата во превенција на 

криминалитетот, мислиме на локалната заедница како макро заедница на 

нејзините граѓани, која претставува “социјална група од било која големина 
чии членови живеат на една локација, делат влада и имаат заедничко 
културно и историско наследство„

69
  

Нејзината поврзаност со превенцијата на криминалот може да се 
анализира од повеќе аспекти. Сигурно дека насилството кое се случува на 
едно место предизвикува страв и чувство на несигурност кај другите граѓани, 
што значи дека насилството не го нарушува само односот меѓу сторителот и 
жртвата, туку и односот меѓу сторителот и заедницата, и жртвата и 
заедницата, од друга страна. Затоа, поради нејзината претпоставена 
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одговорност за контрола на криминалот, за негова превенција и редукција на 
повторништвото се бара преземање мерки од страна на самата заедница. Исто 
така, бидејќи корените на криминалот се општествено условени и се наоѓаат 
во структурата на самото општество и во заедницата, превенцијата бара 
отстранување на негативните појави што ги продуцира самата заедница.  

Оттука, неопходноста и придобивките од вклучување на заедницата во 
превенција на криминалитетот се гледаат во следново:  

 заедницата може да обезбеди поддршка на сторителот да ја надомести 
штетата и да се воздржи од понатамошно делинквентно однесување, 

 зголеменото вклучување на заедницата ќе придонесе за помалку страв 
и изолација на страната на нејзините граѓани и нивно засилено чувство 
на заедништво,  

 заедницата може да понуди конкретни решенија за проблемите што се 
случуваат во неа, нуди конкретна поддршка за жртвите и за 
сторителите и овозможува одржување на општествената солидарност 
и на социјалните односи меѓу граѓаните во заедницата, 

 фактот дека граѓаните сами преземаат превентивни мерки значи дека 
тие се свесни дека стануваат можна цел т.е. жртва на криминалот,  

 процесот на организирање на локалните заедници, соседствата и 
секундарните општествени групи има само по себе превентивно 
влијание, бидејќи статистиката покажала дека криминалот се намалува 
во сите ситуации кадешто се зајакнуваат социјалните врски меѓу 
поединците.  

Прв и неопходен чекор за воспоставување ефикасен систем на превенција 
базирана на заедницата е едукацијата за превенција на криминалитетот, 
поврзување на граѓаните што имаат заеднички интереси и ангажирање и 
мотивирање на лидерите во општеството за јавни дебати и дискусии за 
создавање безбедни општества. Обидите да се промовира превенцијата треба 
да ги инволвира сите нивоа на државната власт и другите јавни служби 
(училиштата, социјалните служби, граѓанските организации). Колку што е 
поголема социјалната кохезија и односите меѓу граѓаните во рамките на една 
заедница, толку е поголема веројатноста за воздржување од негативни 
однесувања. Тоа е во согласност со Теорија на Хирши за социјалните врски, 
според која, за ефикасна интеракција меѓу поединецот и неговото социјално 
опкружување постојат четири механизми: приврзаност и посветеност кон 
семејството и кон заедницата, учество во социјалниот живот во рамките на 
заедницата и верба во вредностите кои таа заедница ги промовира. Доколку 
тие варијабли (приврзаност, посветеност, учество и верување) се послабо 
изразени кај поединците, се зголемува можноста за развој и манифестирање 
на делинквентно однесување. Во тој контекст, превентивната стратегија за 
редукција на криминалот треба да биде насочена кон „реинсталација“ на 
врските и односите меѓу поединецот и неговата заедница

70
  

Превенцијата бара мултисекторски пристап, соработка и координација 
меѓу голем број субјекти, како што се самите граѓани, претставници од 
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социјалните служби, училиштата, бизнис секторот, невладините организации 
во партнерство со локалните власти и со казненоправниот систем, а во таа 
мрежа, полицијата е само еден, но мошне значаен и клучен сегмент.  

Во однос на прашањето: Како да се вклучи заедницата во превентивните 
мерки и активности?, постојат различни модели и програми. Важно да се 
идентификуваат прашања, приоритети, проблеми, и врз основа на нивна 
анализа да се изгради соодветна локална стратегија за превенција којашто 
преставува динамичен процес на постојано менување, надополнување и 
евалуација. Според Адам Крафорд, потребно е да се градат партнерства на 
локално ниво бидејќи тие нудат поголемо разбирање на локалните проблеми

71
 

и значат:  
 потврда дека казненоправниот систем не може сам да одговори на 

криминалот, односно дека одговорот е мултисекторски, како што и 
причините се мултифакторски (бидејќи причините за криминалот се 
мултифакторски и комплексни, така и решението е комплексно, а не 
еднострано); 

 препознавање за потребата од социјален одговор што ја отсликува 
природата на криминалот како општествено-негативна појава и 
неговата сложена етиологија;  

 широк пристап кон криминалот вклучувајќи го концептот на 
безбедност во заедницата ориентиран кон решавање на проблеми; 

 координација на експертиза, информации и извори.  
Значи, превенцијата базирана на заедницата е насочена кон создавање 

средини и соседства отпорни на криминал и таа ги адресира ризичните групи 
и заедници. Нејзина цел е да се создадат цврсти социјални врски меѓу 
граѓаните и безбедни места за живеење, бидејќи е поголема веројатноста 
криминалните и девијантните однесувања да се случат во заедници кои се 
запуштени, со мала социјална кохезија, во кои формалната и неформалната 
социјална контрола се ослабнати, каде постојат напуштени и неосветлени 
места и слично. Токму затоа, за развој на добри програми за превенција 
базирани на заедницата треба да се идентификуваат ризиците и можните 
последици од криминалните однесувања за заедниците, граѓаните и ранливите 
групи во општеството.  
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ТРЕТА ГЛАВА 

УЛОГА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА 

КРИМИНАЛИТЕТОТ БАЗИРАНА НА ЗАЕДНИЦАТА 

 
ПОСТАВЕНОСТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ДЕМОКРАТСКО ОПШТЕСТВО  

Денешното општеството се развива на комплексен начин во кој 
нашето индивидуално однесување зголемено станува интерес на различни 
форми на социјална контрола. Живееме во историски период во кој 
контролниот апарат се реконфигурира. Евидентно е дека контролниот 
механизам е многу комплексен и во него се вклучени многу државни и не 
државни агенции кои користат бројни техники и стратегии со што контролата 
станува посистематска и поинтензивна

72
. И во кривично процесното право и 

во останатите т.н. „помеки“ делови на контролниот механизам, сé повеќе луѓе 
се предмет на некаков вид контрола. Чувството на зголемена контрола и 
нејзино проширување и интензивирање може да се припише на тоа што 
одредени технологии станаа пософистицирани овозможувајќи многу полесно 
пенетрирање во она што го разбираме како приватна сфера. Современиот 
технолошки развој претставува само продолжување на долготрајниот 
историски тренд на практикување општествена контрола, каде разликите во 
техниките и методите генерираат нови можности. Овој развој ја носи 
опасноста секој облик на наше дејствување и активност да може да биде 
предмет на контрола. Навистина можностите што ги нуди новата 
информатичко-комуникациска технологија се огромни и нивното 
имплементирање е лимитирано само со финансиските средства што им се на 
располагање на контролните агенции.  

Живееме во период на длабока ревизија во однос на некои основни 
социјални структури, институционални и организациски уредувања и на 
начинот на кој разбираме кои сме ние и светот околу нас. Овде пред сè 
мислиме на трансформацијата на логиката на капитализмот, промените во 
составот и улогата на државата и најзините институции, брзината и развојот 
на мрежните форми на општествената организација, растегливото и флуидно 
чувство за идентитетот и промената во секојдневното разменување и 
интерпретирање на информациите преку медиумите за интерперсонално и 
масовно комуницирање. 

Традиционалниот систем на стратификација се распадна, а 
традиционалниот морал (норми) се сé помалку задолжителни од тоа што беа 
порано. Луѓето станаа помобилни, што го зголеми чувството на меѓусебна 
поврзаност, но во исто време многу луѓе се чувствуваат незаштитено и бараат 
чувство на сигурност. Гиденс 

73
 тоа го нарекува дифузна небезбедност, која 
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условува важни промени во логиката и практиката на социјалната контрола. 
Присуството на страв и несигурност е основниот поттик за артикулирање на 
барањата за поголема и подобра контрола. Бројните форми на ризик 
овозможуваат посебен начин на размислување за потенцијалните проблеми, за  
кои се бара да бидат контролирани од државата. Се покажува дека ризикот е 
многу важен елемент на трансформацијата на општествената контрола.

74
 

Бидејќи криминалот се доживува како симболичка, но и реална закана 
за човековата безбедност, зголемен е бројот на различни институции кои 
земаат учество во контролата на криминалот. На пример, промените во 
архитектурата и новите дизајни ја прифатија идејата за природно следење со 
намера да се открива криминалот. Институциите за социјална помош добија 
поголеми законски овластувања со цел да можат да откриваат лажни барања 
за помош, па нивната функција сè повеќе се доближува кон контролирање на 
луѓето отколку во функција на помагање

75
. Јавните и приватните организации 

се поврзуваат меѓу себе со градење мулти агенциско партнерство кое 
честопати ги надминува воспоставените меѓусебни граници и поле на 
законско дејствување. Воведувањето на моделот на плурално полициско 
работење во кој ќе учествуваат и полицијата и други јавни и приватни 
институции (како банки, болници, трговски друштва и др.) создава ситуација 
во која, спроведувајќи ги партнерските проектите за контрола на криминалот 
и нарушувањата на јавниот ред, ги става луѓето во ситуација да бидат субјект 
на контрола но едновремено и да учествуваат во спроведувањето на 
контролата на другите и на себе самите. 

Во сите модерни општества полицијата е задолжена за контрола на 
криминалот , одржување на јавниот ред, регулирање на сообраќајот, спасување 
и помагање при итни ситуации и слично. Но, организациските услови во кои 
полицијата ги извршува своите работи, средствата што ги користи и целите 
кои сака да ги постигне се многу различни помеѓу демократското и 
недемократско општество. На полицијата и е дадена надлежност да го штити 
и чува воспоставениот општествен ред. За да биде способна да ја извршува 
својата задача, општеството и доделува право да користи средства за принуда 
и измама, кога постои посебна причина и под определени услови. Кога се 
зборува за ова право особено е важна етичката основа врз која на полицијата и 
се дозволува да користи принуда и измама и поставените граници за нивна 
примена. 

Еден од елементите што го дефинираат демократското општество е 
поставеноста на полицијата. Таа е субјект на владеењето на правото кога 
заштитува вредности соодветни на човековото достоинство и навлегува во 
животот на луѓето само во ограничени и внимателно контролирани ситуации. 
Полицијата како државна институција е дел од извршната власт што значи 
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дека е раководена и контролирана од политичката власт. 
Инструментализацијата на полицијата во насока на остварување на 
парцијални или групни интереси во политиката и економијата е реалност која 
има бројни историски потврди. Дваесеттиот век изобилуваше со примери на 
полициски држави и во таканаречената десна и лева политичка опција за што 
најдобро сведочи фашизмот и сталинизмот. Во овие режими полицијата беша 
алатка во рацете на капиталистичката односно етатистичка политичко-
економска елита за социјална контрола и одбрана на стекнатата моќ.  

Во демократско општество полициското работење е составено од 
почитување на владеење на правото и на неговите соодветни вредности. 
Предуслов за ова е деполитизирана особено департизирана и 
демилитаризирана полиција, одговорна и транспарентна пред јавноста, која не 
е фокусирана на контролата туку е фокусирана на давање услуги и каде 
најголемо внимание се посветува на проактивната превенција на 
криминалитетот. Во демократско општество полицијата како приоритети во 
својата работа ги има потребите на граѓаните и на државата , но држава 
сфатена како заедница на рамноправни граѓани. Спроведувајќи ги своите 
законски надлежности, полицијата треба да биде дел од заедничките 
општествени напори за заштита на законитоста и подобрување на 
безбедноста.  

 
Улогата на полицијата во општеството и државата 

Полицијата според мислења во академската средина го претставува 
присуството на политиката во секојдневниот живот - таа го симболизира 
капацитетот на државата да интервенира и да се грижи за безбедноста на 
нејзините граѓани. Државата, преку контролата на општествените односи го 
обезбедува редот во функционирањето на општеството. 

Распространето е мислењето дека општествената контрола се проширува. 
Според Коен, контролниот систем користи неколку нивоа на контрола при 
што оној субјект кој ќе потпадне под едно ниво може да биде префрлен во 
друго, но најчесто со поинтензивна форма на контрола

76
. 

Карактеристично е тоа што новите форми на контрола не ги заменуваат 
старите туку само се надоврзуваат и надополнуваат. Традиционалните 
пристапи кон контролата на девијантноста и понатаму се користат, но 
зголемено ги придружуваат новите законски одредби за одредување што е 
прифатливото однесување на индивидуата и создавање на нови државни 
агенции со контролни задачи. Контролата се објаснува со проблемот со 
криминалот и поврзаниот со него феномен на страв од криминал. 

Интересна е ситуацијата со воведувањето на моделот на полициско 
работење со заедницата (cоmmunity policing) кој создава ситуација во која, 
спроведувајќи ги партнерските проекти за контрола на криминалот и 
нарушувањата на јавниот ред, ги доведува луѓето во ситуација да бидат 
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субјект на контрола но едновремено и да учествуваат во спроведувањето на 
контролата на другите и на себе самите. Едновремено, новите форми на ризик 
овозможуваат градење на посебен начин на размислување за потенцијалните 
проблеми и предмети кои би биле контролирани и за последиците што можат 
да бидат предизвикани со имплементирањето на поединечни стратегии и 
проекти. Во основа тоа овозможува предвидување и антиципаторска 
епистемиологија која може да биде во функција на контрола на идните закани 
и проблеми. Се докажа дека ризикот е многу важен елемент на 
трансформацијата на општествената контрола

77
.  

Полицијата го претставува капацитетот на државата да се одвратат 
граѓаните од преземање активности кои го загрозуваат воспоставениот ред. Од 
полицијата се очекува да го спречи криминалот, да го спречи неморалот, да ги 
спречи лошите намери или завери за правење криминал. Нефункционирање на 
полицијата може да се гледа како знак за ранливост на општеството, како 
слабост на светите морални вредности врз кои е засновано општеството и знак 
на намален капацитет да се спречат ваквите акти.  

Од полицијата често се очекува да дејствува брзо, што оневозможува да 
се предвидат можните последици, односно таа да постапува согласно 
формалниот законски мандат. Според Манинг, полицијата, како и другите 
професии, „се справува со неизвесноста во својата работа со манипулативни 
симболи и реторика со намера да ги претстави своите активности како 
координирани, рационални и доследни. Ова го зајакнува, со одржување на 
внатрешна согласност и лојалност, одржувањето на легитимитетот што е една 
од основните обврски на раководството на полицијата“

78
. 

Во демократско општество, овластувањата, целите и методите на 
полицијата треба да се во функција на промовирање на  индивидуалните 
слободи, јавната безбедност и социјалната правда. Заштитата на човековите 
права и слободи некои ги гледаат како поединечно најважната цел на 
полицијата. На пример Националната комисија на САД за надгледување на 
стандардите и целите на кривичното право истакнува дека: „Доколку целите 
на полициската служба треба да се опишат со една единствена цел, таа цел би 
била да се сочува мирот на начин кој е во согласност со слободите 
гарантирани со Уставот

79
.“ 

Актуелните состојби со криминалот ја наметнуваат потребата полицијата 
да биде проактивна и посензитивна кон потребите на граѓаните, за што е 
потребна промена во нејзината социјална и формална организација. На 
социјално ниво, треба да се надминува воспоставената бариера меѓу 
граѓаните, јавноста и полицијата, а на организациско ниво промената треба да 
се движи од напуштање на бирократската и крута организација, кон 
недвосмислено поголема интеракција меѓу полицијата и социјалната околина 
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во која работи, што ќе биде поддржано со намалување на значењето на 
полициската хиерархија, а со развој на соработката со сите јавни и приватни 
агенции кои влијаат на безбедноста на локално или пошироко ниво.  

Новиот начин на извршување на полициските работи подразбира 
посветени, оспособени и аналитични полициски службеници, создавање на 
нова работна атмосфера во која новите вредности во извршување на 
полициските функции ќе се појават во менаџирањето и тактиката на 
полицијата. Треба постепено да се напушта полициската хиерархија која ја 
дели внатрешната структура на полицијата, како и културата на 
традиционалните полициски вредности (како што се авторитет, фокусираност 
на опасностите и ефикасност) во извршување на задачите, со поголема 
посветеност на превенцијата на криминалот, а не само на неговото 
откривање

80
. 

 
Полицијата како државен орган 

Државните органи се јавуваат како основен елемент на структурата на 
државната организација. Државниот орган врз основа на закон располага со 
сопствена структура и точно определени овластувања во управувањето со 
определена сфера од општествениот живот. Постојат две спротивставени 
гледишта за поимот на државен орган. Според едното, државниот орган се 
изедначува со поединците кои извршуваат државна власт, а второто гледиште 
смета дека поединците во државната служба можат да бидат само службени 
лица-извршители, а организационите единици се основен елемент на 
државниот орган и во него службените лица можат да извршуваат определени 
со закон конкретни државни дејствија

81
. 

Опстанокот на една држава е тесно поврзан со армијата и полицијата. 
Оружени органи се оние кои располагаат со средства за физичка принуда и 
вооружени лица. Незаменлив дел на секоја држава се нејзините оружени 
организации и органи кои по потреба, спроведувајќи ги уставните и 
законските норми и врз основа на нив добиени овластувања, можат да 
применат средства за физичка принуда. 

Полицијата кога е организирана и функционира како бирократија може да 
управува на различен начин. Таа може да се наметне и во автократски и во 
демократски системи и да функционира независно, бидејќи контролата врз 
бирократско-централизирани структури е недофатлива за граѓаните, 
невладините организации или за локалните заедници

82
. И покрај тоа што за 

овој став може да се каже дека е претеран и недоволно научно фундиран, тој е 
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сепак пореален од теориите кои се појавија во 19 и 20 век кои истакнуваат 
дека водечка улога во општеството и државата има парламентот во кој седат 
избраниците на народот и одлучуваат за важните државни работи и дека 
парламентот е државата, а владата и министрите се негови слуги или слуги на 
народот. Резултатите од функционирањето на парламентот во Третиот Рајх се 
доволна аргументација за валидноста на погорното тврдење, а искуството од 
методите и средствата со кои се користеше Гестапо во својата работата се 
историско наследство кое помага да се разбере кои се опасностите кога 
полицијата ќе се инструментализира за лични, групни или партиски интереси, 
со помош на централизирана бирократска организација за командување и 
извршување на наредбите на бирократската хиерархија.  

 
Полициска организација 

Кога се создавала Метрополитен полицијата Роберт Пил сметал дека таа 
мора да биде стабилна, ефикасна и организирана како војската. Изборот на 
воено-бирократски модел на организација на полицијата произлегува од 
сличноста на работењето со воената полиција, а особено поради отсуство на 
алтернативен модел во тоа време. Воениот модел понудил организациска 
стабилност, изградени форми на административна контрола, мерки за 
дисциплинирање на персоналот, процедури и формални правила, авторитет и 
техничка специјализација. Ваквата организациона поставеност на т.н. нова 
полиција и овозможила да ги уредува внатрешните односи без директно 
машање на политиката. 

Бирократската полициска организација во тоа време создавала простор за 
административна и оперативна автономија, но и зголемено користење на 
науката и техниката, што создала можност на т.н. нова полиција да го 
промовира бирократскиот професионализам кој дејствува без поголемо 
влијание на заедницата и политиката. 

Комбинацијата на воените и бирократските организациски принципи го 
создадоа основниот модел на конвенционална полициска организација која ги 
добила следните карактеристики

83
: 

- Структура заснована на авторитетот на чиновите, поголем чин 
поголема власт; 

- Централизирана служба во која сите важни одлуки се носат од врвот 
на хиерархијата; 

- Раководењето се засновало на наредби и контрола на извршената 
наредба, со користење на формални правила и наградување на оние кои ги 
почитуваат правилата и казни за оние кои ги прекршуваат; 

- Пирамидална организациона структура каде врвот одлучува и ги 
контролира сите полициски активности и операции, или менаџирање од врвот 
надолу; 
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- Висока формализираност во работењето, потпирање на писмена 
комуникација, правила, процедури, политики и слично;  

- Специјализација на повеќе административни и оперативни функции; 
- Користење на техника и технологија  
- Нефлексибилна организациска структура, отпорна на промени;  
- Затвореност спрема влијанија од надвор 

 Конвенционалната полициска организација, иако настаната во 
одредени историски услови и состојби во Англија, изврши големо влијание на 
полициите во Европа, Канада, Австралија и Америка. Хиерархиската 
структура, блиска до воената, распоредување на моќта според чинот, 
сомничавост кон промени различни од бирократските правила се 
карактеристика и на современите полиции во светот

84
. 

Многу замји во светот имаат воспоставено централизиран национален 
полициски систем, како главно средство за спроведување на законските 
надлежности. Овој модел на организација своите корени ги има во римскиот 
начин на извршување на полициските работи, при што централната влада ги 
создава полициските сили.  

Денас ваквиот приод кон организацијата на полицијата може да се најде и 
во демократски и во недемократски држави. Централизираниот полициски 
систем е контролиран, координиран и администриран од централната влада. 

 
 

Влијание на организацијата на полицијата врз полициското 

работење - нов модел на работа бара нова организација 

Во почетокот на деведесетите години на минатиот век, голем број земји 
во светот го напуштија традиционалниот, реактивен и контролен начин на 
извршување на полициската работа со имплементирање на т.н. работа на 
полицијата во заедницата. Развојот на овој модел на полициска работа 
условуваше реформи во повеќе сегменти на полицијата, особено во нејзината 
организација. 

Свртувањето од традиционалното работење во community policing 
подразбира промени во: организацијата, во односите со заедницата, 
користењето на овластувањата, изборот на методите и сретствата за работа, во 
обуката на полициските службеници и во начинот на регрутирање на нови 
припадници на полицијата. Генерално, традиционалната полициска работа 
може да ја окарактеризираме како модел на контрола на криминалот, додека 
пак работата на полицијата во заедницата претставува комбинација на 
одржување на редот и давање сервисни услуги на заедницата. За 
одбележување е тоа што моделот на полициска работа во заедницата бара 
секој полициски службеник да гради добри односи со заедницата во која 
работи, да се напушти бирократското работење насочено кон статистички 
мерливи резултати, односно од полициска контрола да се премине кон 
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споделување на одговорноста за состојбите со криминалот и јавниот ред со 
претставниците на заедниците

85
. 

Работата на полицијата во заедницата се состои од две главни 
компоненти: градење партнерски однос со заедницата и решавање конкретни 
безбедносни проблеми кои се приоритет за заедницата. За да може да се 
имплементира овој модел, полициските служби мора да создадат нов 
полициски стил на работа кој ќе биде одраз на потребите на граѓаните и 
заедницата на која тие и служат

86
.  

Во основа, прифаќањето на филозофијата на cоmmunity policing 
подразбира радикални промени на сите елементи на организационата 
структура и на процесите на работа на полицијата. Тоа значи дека 
воспоставената хиерархиска структура мора да претрпи измена со тоа што 
одлучувањето ќе биде обврска на секој припадник на полицијата во рамките 
на неговите работни должности. Секое полициско ниво, ќе носи одлуки и ќе 
презема мерки за кои смета дека се најдобри во конкретната ситуација, а 
неговите одлуки континуирано ќе бидат контролирани и оценувани од страна 
на хиерархиски повисоките полициски нивоа

87
. 

 

 
РЕАКТИВНО И ПРОАКТИВНО ПОЛИЦИСКО РАБОТЕЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА 

НА КРИМИНАЛИТЕТОТ 

Прифаќајќи дека превенцијата на криминалитет претставува динамичен 
процес кој вклучува вкупност на мерки и активности насочени кон 
намалување на криминалот, неговите последици, жртвите од криминал, и кон 
отстранување или ублажување на причините и ризик факторите кои 
доведуваат до криминални и други девијантни појави, тогаш, полицијата е 
еден од механизмите која активно учествува во тој процес. За нејзиното 
значење и за степенот на инволвираност како дел од мултисекторскиот 
пристап во превенција на криминалитетот, во стручната литература се 
забележуваат повеќе ставови, во зависност од пристапот и целта кон која се 
насочени превентивните мерки. 

Во таа смисла, основна е поделбата на социјална и на ситуациона 
превенција, бидејќи полицијата свое значајно и примарно место зазема кај 
ситуационата превенција. Таа подразбира преземање мерки и активности 
насочени кон уредување и менување на физичката средина и со одредени 
ситуации со што се намалуваат можностите за извршување на кривични дела, 
односно се зголемува можноста сторителот биде фатен за време на 
извршување на кривичното дело. Ситуациониот пристап се базира 
врзпретпоставката дека ситуациите се попредвидливи од однесувањето на 
луѓето и тој експлицитно бара планирање и анализа на специфичните 
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криминални ситуации и развива превентивни стратегии кои се однесуваат на 
тие ситуации. Ситуационата превенција значи дека решението мора да се бара 
во конкретна ситуација која ја олеснува криминалната активност.  

Во тој дел, повикувајќи се на дводимензионалната класификација на Ван 
Дајк и Де Ваард (1991), полицијата е основен носител на одредени ситуациони 
мерки кои подразбираат физичко присуство или насочено патролирање кон 
ризични места, односно места за кои постои сознание дека се жаришта за 
извршување одредени кривични дела.

88
 Во првиот случај станува збор за 

полициско присуство и патролирање на одредени места за кои постои ризик 
од нарушувања на јавниот ред и мир (на пример, поставување училишен 
полицаец во близина на училиштата или зголемено присуство на одредени 
групни настани и манифестации). Во вториот случај, полицијата врз основа на 
мапирање на криминалот, презема соодветни мерки на засилена контрола и 
надзор на одредени локации. Последното претставува една од основните 
функции на полицијата насочена кон откривање на кривичните дела и на 
нивните сторители како орган на казненоправниот систем. Нејзината 
откривачка функција т.е. ефикасноста во расветлување на случаите може да 
има генерално-превентивен ефект врз потенцијалните сторители преку 
ефектот на застрашување. Тоа значи спречување на идното престапништво и 
одвраќање на потенцијалните сторители од сторување кривични дела поради 
страв дека полицијата ќе ги открие и уапси. Значи, интервенциите насочени 
кон обезбедувањето на одредени места, контролата на одредени лица, 
засилениот полициски надзор и мерките насочени кон одржувањето на 
јавниот ред и мир се дел од ситуационата превенција, но тие се повеќе 
реактивно насочени што значат интервенирање по одреден настан. Исто така, 
тие се дел од традиционалниот пристап на полициското работење во функција 
на откривање на кривичните дела. Американската полиција тој пристап го 
именува како crime fight пристап насочен кон борба на криминалот за кој се 
вршени низа истражувања со цел да откријат дали тој пристап има 
превентивни ефекти односно дали влијае врз намалување на стапката на 
криминал.  
 Од друга страна, доколку ги прифатиме превентивните пристапи на 
ОН (2002) полицијата, исто така, е дел од превенцијата на криминал базиран 
на заедницата. Тој пристап подразбира склучување партнерства и колективен 
одговор на криминалот и, во тој дел, полицијата е интегрален дел на тие 
партнерства. Меѓутоа, нејзината улога е битно различна, односно од неа се 
бара проактивно дејствување што подразбира преземање чекори пред да се 
случи криминалниот настан. Тој пристап се фокусира на превенција на 
криминалитетот, на идентификување на неговите причини и ризик фактори и 
на решавањето на проблемите во заедницата.

89
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Имајќи го предвид претходното, можеме да се согласиме дека 
полицијата има улога на носител, но и на партнер и соработник со заедницата 
при спроведувањето на превентивните мерки за превенција на 
криминалитетот.  
 
 За потребите на овој извештај, понатамошната дискусија ќе ја 
ограничиме на проактивната улога на полицијата во превенцијата на 
криминалот базирана на заедницата. Во таа смисла, нејзината улога не се 
одредува само преку реактивниот пристап при остварување на нејзините 
основни полициски работи определени со Законот за полиција, а тоа се 
заштита на основните човекови слободи и права, заштита на животот, личната 
сигурност и имотот на граѓаните (иако првата ја супсумира и втората), 
одржувањето на јавниот ред и мир, откривањето на кривични дела и 
сторители и укажување помош и заштита на граѓани во случај на неопходна 
потреба. Полициските работи добиваат поголема ширина и опсег и тие сè 
повеќе опфаќаат и активности насочени кон спречување на ризици, фактори и 
закани, решавање проблеми на граѓани и проблеми во заедницата кои го 
намалуваат квалитетот на живот и го зголемуваат чувството на страв, како и 
активности насочени кон ранливите категории граѓани. Оттука, улогата на 
полицијата не се ограничува само на законски дефинираните полициски 
овластувања, туку од неа се бара проактивно учество во остварувањето на 
концептот превенција на криминалитетот базиран на заедницата. Тоа е можно 
единствено преку соработка со заедницата и приближување до граѓаните, но 
нивната улога не смее да се гледа како извор на информации или како 
оштетени граѓани на кои им треба непосредна помош. Суштината на 
учеството на заедницата е во охрабрувањето и засилувањето, во давањето 
право на „глас„ и удел во адресирањето и решавањето на проблемите 
лоцирани во заедницата. На тој начин се остварува принципот на поделена 
општествена одговорност во превенција на криминалитетот.  
  

 
ПРОФ ЕСИОНАЛНИОТ МОДЕЛ НАСОЧЕН КОН БОРБА ПРОТИВ 

КРИМИНАЛОТ (CRIME FIGHTER МОДЕЛ) ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА 

КРИМИНАЛИТЕТОТ: АМЕРИКАНСКИ ИСКУСТВА  

Во овој дел од извештајот ќе го прикажеме развојот на американската 
полиција и свртувањето на полициското работење од професионален модел 
кон модел на полициско работење со заедницата.  

Американското искуство покажува дека професионалниот crime fighter 
модел, кој е развиен по Втората светска војна, според Антони Брага

90
 има три 

основни компоненти: патролирање, брз одговор на полицијата по пријавени 
кривични дела и нивно решавање, односно собирање докази за нивно 
понатамошно гонење во рамките на судската постапка. Висбурд, Ек и 
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Шерман, ефикасноста на полицијата во превенција и редукција на криминалот 
ја мерат со помош на пет индикатори, односно покрај патролирањето, брзиот 
одговор и полициската истрага, ефикасноста ја мерат и преку бројот на 
полициски службеници и бројот на апсења од страна на полицијата.

91
 

Наведените индикатори се предмет на истражување во рамките на повеќе 
проекти кои се спроведуваат, најчесто на локално ниво во САД. Добиените 
податоци варираат, односно понекогаш се добиваат и противречни резултати. 
Во врска со тоа, често цитираниот Kansas City Preventive Patrol Experiment 
спроведен во 1974 година ги тестираше варијациите во нивото на 
моторизираните патроли и стравот од криминал кај граѓаните. Резултатите 
докажаа дека менувањето на патролирањето на полицијата на различни 
локалитети не влијае врз стравот од криминал, не влијае врз стапката на 
виктимизација, а ниту граѓаните од Kansas City не ги забележале промените во 
патролирањето на полицијата.

92
  

Брзиот одговор, исто така, не ја намалува стапката на криминал, туку го 
зголемува бројот на пријавени кривични дела, кој е зголемен за 3% со 
воведувањето на таа полициска мерка. Се смета дека во времето од јавување 
во полиција за стореното кривично дело до пристигнувањето на полицијата до 
местото на настанот не е пресметано времето од сторувањето на кривичното 
дело до неговото откривање, како и од откривањето до јавувањето за 
стореното дело во полиција, коишто значајно влијаат врз брзината на 
одговорот.

93
 Оттука, откривањето на кривичните дела и гонењето на 

сторителите како дел од полициските функции се краткорочни акции што се 
преземаат за решавање на непосредно извршеното кривично дело, односно 
кривични дела, познато како „спречување на крварењето„ (stopping the 
bleeding).

94
 Тие имаат ограничен придонес во решавање на криминалот, 

воопшто, бидејќи, според Корднер, контролата на криминалот повеќе зависи 
од обвинителството и од судот, додека полицијата е само една алка од 
синџирот кој треба да го реши случајот. Полицијата преку апсења на 
сторителите и обезбедување докази за делото го започнува

95
 процесот, но 

понатамошното решавање оди во рацете на другите органи на 
казненопоравниот систем.  

Покрај претходно наведеното, голем дел од истражувањата во САД 
покажуваат дека најдобри превентивни ефекти има фокусираниот пристап на 
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полицијата т.н. hot spot policing.
96

 Во прилог на тоа, во истражувањето на 
Шерман, кој тестираше осум хипотези поврзани со одредени полициски 
задачи и нивниот превентивен ефект врз стапката на криминал, на прашањето: 
Што работи во полициското работење? заклучува дека колку што е 
пофокусирана полициската стратегија, толку е поголема веројатноста за 
превенција од криминал.

97
 Тој, повикувајќи се на анализата на Minneapolis Hot 

Spots Patrol во 1995 година докажува дека ефектот на застрашување на 
полициската патрола може да биде предизвикан од 15- минутно присуство на 
„жешки места„

98
 Исто така, Брага и Кенеди, направиле евалуација на девет 

проекти поврзани со ефикасноста на полициското работење насочено кон 
жешки места, и, врз основа на добиените податоци, заклучиле дека 
фокусирањето на полициските сили кон високо ризичните криминални места 
има добар ефект во превенција на криминалитетот.

99
  

Меѓутоа, професионалниот „crime fighter” модел на полицијата фокусиран 
првенствено на борбата со криминалот во заедницата и во општеството не е 
предмет на расправа дали тој е ефикасен за понатамошно процесуирање на 
конкретните случаи поврзани со одредени криминални настани во формална 
судска постапка. Прашањето е сосема друго. Дали полицијата може да биде 
ефикасна во справување и превенција на криминалитетот, воопшто доколку се 
ограничи само на професионалниот crime fighter модел на полициско 
работење. Второто прашање е дали тој модел, така како што е организационо, 
кадровски и институционално е поставен ги дава очекуваните резултати во 
остварување на основните полициски функции кои се однесуваат не само на 
спречување на извршување кривични дела и фаќање сторители, туку и на 
заштита на основните човекови слободи и права и обезбедување безбедност во 
заедницата? Оттука, негативните трендови на криминалот и зголемените 
ризици за безбедноста на граѓаните во американското општество (и генерално 
во голем број општества) предизвика размисли за промена на стилот на 
полициското работење, односно за воведување други иновативни елементи и 
техники во американското полициско работење. 

Всушност, еден од новитетите, беше тенденцијата да се стави поголем 
акцент на ситуационата превенција имајќи ја предвид криминологијата на 
околината и нејзиното влијание врз полициската работа. Таа беше основа за 
воведување на повеќе модели на работа на полицијата: моделот на полициска 
работа во заедницата (community policing), насоченост кон решавање на 
проблемите (problem oriented policing) и криминалистичко разузнавање како 
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модел на полициска работа (criminal intelligence led policing), кои извршија 
силно влијание на моделите на полициско работење во Европа, вклучително и 
во Република Македонија, за што ќе биде детаљно објаснето во текстот што 
следува. 

 
КРИМИНОЛОГИЈА НА ОКОЛИНАТА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ 

ПОЛИЦИСКАТА РАБОТА  

Криминологијата како наука, преку голем број теории (често спротивни 
една на друга), одигра незаменлива улога во научното објаснување на 
криминалот и делинквенцијата и на можноста за негово откривање и 
спречување. Еден криминолошки правец на научната сцена ја исфрли 
криминологијата на околината што претставува збир на теории кои делат 
заеднички интерес за криминалниот настан и за актуелните околности во кои 
тој се појавува, се развива и опстојува.  

Според Брантингам и други
100

 “криминологијата на околината своето 
внимание првенствено го посветува на криминалните настани кои треба да 
бидат разбрани како меѓувлијание и меѓузависност на сторителите, жртвите 
или криминалната цел и законите создадени во специфични конкретни 
околности во одредено време и простор“. Во основа, оваа теорија криминалот 
го објаснува преку влијанието што го има околината врз него. Утврдувањето 
на одредени правила кои постојат во природното и социјалното опкружување 
овозможува да се направи предвидување на идните криминални проблеми и 
да се овозможи градење стратегии кои можат да бидат применети во 
превенција на криминалитетот. 

Предметот на криминологијата на околината остро се разликува од 
предметот на другите криминолошки приоди. Традиционалните 
криминолошки теории се преокупирани со криминалот и бараат објаснување 
како биолошките фактори или социјалните фактори креираат сторител на 
кривично дело. Појавата на криминал најчесто ја разбираат како израз на 
девијацијата на личноста на криминалецот која можеби е резултат на 
одредени настани кои се случиле уште во неговото рано детство. Според овие 
теории, кога ќе се оформи криминалното однесување кај едно лице, 
извршувањето на кривично дело помалку или повеќе може да биде очекувано. 
Превенцијата на криминалот во овие теории се гледа во рамките на менување 
на вредностите што ги има сторителот, нудејќи му програми за 
рехабилитација. Од друга страна, криминологијата на околината го зема 
кривичното дело како објект на интерес. Сторителот е само еден елемент од 
криминалниот настан, а тоа како тој станал криминалец во оваа теорија е од 
второстепено значење. Централниот интерес е посветен на актуелната 
динамика на криминалното дело и тоа каде се случило, кога се случило, кој 
бил инволвиран во него, што направиле учесниците во кривичното дело, 
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зошто го направиле тоа и како се справуваат со стореното. Целта на оваа 
теорија е да создаде рамка за превенција на криминалитетот, а не да го 
ресоцијализира сторителот.  

Таа се темели на три основни премиси
101

: 
1. Криминалното однесување е сигнификантно одредено од природата на 

непосредната околина во кое тоа се јавува. Од ова произлегува дека 
криминалниот настан е резултат на индивидуалните карактеристики на 
сторителот и од бројни елементи присутни на криминалната сцена. Целта е да 
се објасни како моменталните состојби во опкружувањето може во себе да 
содржат криминогени фактори.  

2. Дистрибуцијата на криминалот во времето и просторот не е случајна, 
бидејќи криминалното однесување е во зависност од ситуационите фактори. 
Кривичните дела ќе бидат концентрирани околу одредени можности за 
криминал, односно еколошки карактеристики кои ја помагаат криминалната 
активност. На пример, обемот на криминал се разликува од населба до 
населба, од улица до улица, се разликува во однос на времето во денот, се 
разликува во однос на деновите во неделата и неделите и месеците во 
годината, па затоа задачата на криминалистичката анализа е да ги 
идентификува и објасни овие криминални шаблони.  

3. Осознавањето на улогата на околината како криминоген фактор и 
значењето на криминалните шаблони е силно средство во истрагата, 
контролата и превенцијата на криминалот. Ова знаење и овозможува на 
полицијата да ги концентрира ресурсите на конкретен криминален проблем на 
конкретна локација. Менувањето на криминогените елементи од конкретна 
околина може да ги намали кривичните дела на тој простор. Криминологијата 
на околината и криминалистичката анализа создаваат практично решение за 
полицијата за решавање на криминалните проблеми. 

Перспективата на криминалот од агол на криминологија на околината има 
влијание не само врз криминолозите и полицијата, туку и врз експерти од 
социологијата, психологијата, географијата, архитектурата, урбанизмот, 
индустрискиот дизајн, компјутерските науки, демографијата, политичката 
наука и економијата.  

Брантингам и Брантингам идентификувале три нивоа на анализа од 
перспектива на криминологија на околината: макро, мезо и микро

102
.  

Макро анализа проучува дистрибуција на криминалот меѓу повеќе земји, 
меѓу делови од една држава, региони во рамките на одредена држава или меѓу 
одделни градови во рамките на државата. Анализата на ова агрегатно ниво е 
првиот начин на концептуализација на еколошкото влијание на криминалот. 
Истражувањата од овој вид се и првите научни криминолошки истражувања, а 
со тоа и втемелувачи на криминологијата како наука

103
. Уште во првата 
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половина на осумнаесеттиот век Гери и Кетел
104

, независно еден од друг, 
извршиле детална анализа на криминалот во Франција. Од нивното 
истражување за прв пат се добиени примери на карти на криминалот и 
неговиот обем во различните провинции во Франција. Гери и Кетел ја правеле 
географијата на криминалот обработувајќи социо-демографски податоци 
(наталитет и морталитет, големина на популацијата, старосна и полова 
структура на населението во Франција) како и податоци за распространетоста 
на сиромаштијата, нивото на образование на населението во одделните 
провинции, климата и годишните времиња и утврдиле дека дистрибуцијата на 
криминалот е различна од провинција до провинција и дека насилниот 
криминал бил поголем во сиромашните рурални средини, а имотниот 
криминал бил поголем во богатите и индустриски средини

105
. Со тоа покажале 

дека не е точно дотогашното убедување на криминолозите дека 
сиромаштијата е причина за имотниот криминал, туку дека причина за овој 
криминал е постоење на можноста, целта на напад, а тоа значи дека 
побогатите делови од градот или побогатите провинции во Франција нуделе 
можности затоа што во побогатите куќи имало што да се украде. Традицијата 
на вакви истражувања е продолжена од Мертоновите (Robert Merton) 
истражувања на општествената структура и теоријата на аномија на 
општеството.

106
 

Разгледувајќи ги начините за адаптација на индивидуата во културно 
ориентирано општество или група, Мертон одредува пет категории: 
конформизам, иновација, ритуалност, повлекување и побуна, кои се 
однесуваат на прилагодување кон одредена улога во одредена ситуација, а не 
на личноста на идивидуата in toto

107
. Во секое општество конформизмот е 

широко распространет што всушност овозможува да зборуваме дека одредена 
маса на луѓе претставуваат група или општество. Адаптацијата, според 
Мертон, преку иновација, ритуалност и побуна, е можна тогаш кога не 
постојат доволни и достапни институционални средства за постигнување на 
економски или друг успех. Неуспешната социјализација може да резултира во 
иновација преку напуштање на институционалните средства, а задржување на 
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желбата за успех. Целосната асимилација на институционалните барања води 
кон ритуално почитување на обичаите и нормите, а бунтот се јавува како 
ослободување од владеачките стандарди кога перспективите на индивидуата 
се минорни. Поединците кои Мертон ги става во категоријата на повлекување, 
се луѓе кои ги отфрлаат општествено дефинираните цели и 
институционалните норми и кои, и покрај тоа што живеат во општеството, се 
целосно „отуѓени луѓе“ (зависници од алкохол, дрога, лица со психички 
болести).

108
 Стабилна општествена структура не е можна кога постојано се 

зголемуваат средствата и методите на институционална контрола, а желбата за 
добивка и стравот од казна претставува единствена регулирачка сила во 
општеството. 

Криминологијата на околината, исто така е присутна во одредени 
истражувања во Англија на почетокот на деветнаесеттиот век (Патрик 
Колкаун во 1800 година направил анализа на криминалот во Лондон

109
), кои 

покажале различна дистрибуција на криминалот во земјата, при што имотните 
деликти биле најчесто застапени во урбаните средини.  

Мезо анализата на криминалот се занимава со помали територии како што 
се конкретни улици или конкретни места на тие улици. Оваа анализа може да 
се спроведе од два аспекта, социолошки и архитектонски. Социолошкиот 
аспект се однесува на човековото однесување во рамките на урбаните 
заедници и на ефектот што урбанизацијата го има врз криминалните 
активности и другите форми на девијантност. Голем број истражувања 
спроведени во САД (како на претставниците на криминолошката школа во 
Чикаго) покажале дека градските урбани населби може да се поделат во 
неколку концентрични зони во однос на загрозеноста од  криминалот. Овие 
истражувања (како што е истражувањето на Клифорд Шоу и Хенри Мек Кеј за 
општествените и природните услови на градските населби) покажале дека и 
покрај тоа што сиромашното население се наоѓа во поодалечените зони од 
центарот, имотниот криминал доминира во централните градски подрачја, 
што е резултат на зголемената фреквенција на тие места, бизнис активностите, 
концентрацијата на финансиски, трговски и други центри, што сé заедно 
создава големи можности за извршување на кривични дела

110
. Шоу и Мек Кеј 
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се меѓу првите криминолози кои ги воведоа варијаблите на урбаната екологија 
во проучувањето на криминалното однесување. Нивните идеи и денес се 
инспирација за бројни истражувања во САД, Англија, скандинавските земји, 
преку кои се потврдува корелацијата меѓу обемот на криминалот со 
социјалната дезорганизација, невработеноста, руинирани и напуштени куќи и 
згради, нехигиена и неред на јавниот простор и нискиот степен на поврзаност 
меѓу населението. Волфганг и Коен во 1970-те години ги истражувале 
состојбите во афроамериканските гета во поголемите градови во САД, од што 
заклучиле дека општествено економските и демографски услови имаат големо 
влијание врз криминалот во одредена средина. Населението во гетата, поради 
блокираноста на легалните можности, било принудено да развива 
алтернативни механизми за егзистенција кои од воспоставениот поредок биле 
оценети како девијантни или криминални.

111
 

Користејќи го знаењето на архитектурата и урбанизмот, некои 
криминолошки истражувања покажале дека кога одделна улица  или објект е 
изолиран, не е сообраќајно поврзан со околината, се создава чувство на 
осаменост и изолираност, а луѓето кои живеат на такви места го губат 
чувството на заедништво. Таквите средини стануваат погодни за криминален 
напад. Од друга страна, оние улици или објекти кои се отворени, со паркови и 
зеленило, со јавни и бесплатни детски забавни паркови, со добра сообраќајна 
комуникација, а кои имаат повеќенаменска функција во текот на денот, (на 
пример претпладне за бизнис, а попладне за рекреација и забава), создаваат 
услови за постојана комуникација меѓу жителите на таа населба, а со тоа ги 
намалуваат и можностите за криминална активност. 

Ваквите истражувања продолжиле и во наредниот период, а се вршат и 
денес со цел да се утврди дистрибуцијата на криминалот, местата, населбите, 
градовите кои се со поголем ризик, а особено утврдување на 
најпроблематичните места во ризична населба или улица (hot spots).  

Затоа, микро анализата се фокусира на специфичните елементи на 
околината кои имаат директно влијание врз однесувањето на индивидуите. 
Оваа анализа се занимава со осознавање на конкретните услови во кои може 
да се јави криминален настан. На пример, силувањето многу често се јавува на 
подрачје каде што има воени дејствија и најчесто е извршено од војници кои 
во други околности никогаш не би сториле такво дело. Потоа, кражби, 
разбојништва, насилство, убиства и слично, често се случуваат во неосветлени 
улици или делови од градот, во близина на објекти кои се нетранспарентни 
(како фабрички хали, спортски сали, магацини, гаражи кои немаат прозорци 
спрема улицата), неуредени јавни простори кои се користат за фрлање на смет 
и слично. Одговор на ваквите состојби понуди криминологијата на околината 
преку теоријата на рутинска активност, теоријата на рационален избор, 
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теоријата на криминални шаблони, ситуационата теорија на криминалот и 
превенција на криминалитетот преку дизајн на средината. 

 
Просторот, местото и времето и нивната поврзаност со 
кривичното дело 

Криминологијата на околината го анализира кривичното дело од четири 
димензии: сторител, жртва-оштетен, место-време и правни норми кои важат 
на местото и во времето кога е извршено кривичното дело. 

Проучувањето на местото (локацијата) на извршување на кривичното дело 
има за цел да ги утврди обрасците каде, кога и како, особено 
карактеристиките на ситуацијата во која се јавуваат најголемиот број на 
кривични дела. Со ова, криминалот се разгледува и од географски аспект со 
што се надополнуваат социолошкиот и индивидуалниот аспект. Ова помага 
при осознавањето и разбирањето на криминалот, но и во неговата контрола. 
Проучувањето на местото на извршување на кривичното дело како што се 
неговите карактеристики (урбана-рурална средина, отворен-затворен простор, 
сообраќајната поставеност на местото на настанот и можностите кои ги 
доведуваат извршителот и жртвата на таа локација) местото каде што живеат 
сторителите и жртвите, сé се тоа елементи кои овозможуваат подобро 
разбирање на кривичниот настан и подобра контрола на криминалот. 
Истражувањата на животната средина со цел пронаоѓање на општото движење 
на луѓето во урбаните средини, социјалната географија, урбанистичките и 
архитектонските решенија, покажуваат постоење на релација со 
дистрибуцијата на криминалот во градовите. Кривичните дела не се случуваат 
случајно, подеднакво во сите градови и населени места, или во животниот век 
на човекот (поголема веројатност за виктимизација постои во детството или 
староста). Исто така, податоците за криминалот покажуваат дека мал број 
сторители се одговорни за поголемиот дел од познатите злосторства

112
. 

Според Брантингам и Брантингам изборот на местото за извршување на 
кривично дело може да се опише на следниот начин:  

1. Постојат индивидуи кои се мотивирани да извршат кривично дело. 
Изворите и јачината на мотивацијата се различни, а карактерот на 
мотивацијата се движи од афективен до инструментален; 

2. Доколку постои мотивиран сторител, извршувањето на кривичното дело 
ќе биде резултат на повеќестепен процес на одлучување кој во основа опфаќа 
барање жртва во рамките на одреден простор и одредено време. Доколку се 
работи за афективна мотивираност, одлуката се носи најчесто веднаш, а во 
случај на инструментална мотивација, одлуката поминува низ голем број 
нивоа на одлучување. 
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3. Животната средина емитира многу сигнали кои се однесуваат на 
нејзините физички, просторни, културни, правни, психолошки и други 
карактеристики кои може да бидат генерални или детални;  

4. Мотивираниот сторител ги препознава и користи различните знаци од 
животната средина за да пронајде и одбере погодна жртва; 

5. Колку е неговото искуство поголемо, толку подобро може да ги 
препознае знаците кои ќе го упатат кон соодветната жртва, а со повторување 
на злосторствата, сторителот создава сопствен модел, свесно или несвесно, 
сеедно; 

6. Кога еднаш сторителот ќе создаде свој модел, тој влијае на неговото 
идно однесување и му служи како средство за зајакнување на мотивацијата

113
. 

Како генератори и создавачи на можности за криминалот често се јавуваат 
простори, време и место во кои престојуваат голем број луѓе, кои заедно 
стануваат атрактивни точки за сторителите на одредени кривични дела.  

Кон крајот на дваесетиот век, Фуко го најави настапувањето на „ерата на 
просторот“. Просторот во кој живееме, вели тој, е простор на нашето време и 
историја... ние не живееме во некоја празнина туку во внатрешноста на 
множество релации, во кои просторот ни се открива во форма на релации 
помеѓу локациите

114
. За Фуко, просторот е во основата на секој облик на 

живот на заедницата и просторот е во основата на секое практикување на 
моќта. И не е случајно што италијанската, руската и другите криминални и 
терористички организации (како Ал Каеда) успеваат да опстојат и покрај сите 
државни интервенции против нив, во најголем дел затоа што запоседнале 
простор кој им овозможува безбедно криминално или терористичко работење. 

 
ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕОРИИТЕ НА ОКОЛИНАТА ВРЗ ПОЛИЦИСКАТА 

РАБОТА И КРИМИНАЛИСТИЧКАТА АНАЛИЗА  

Што претставува криминалистичката анализа? 

Анализата може да се дефинира како когнитивен процес кој произведува 
специфично, детаљно разбирање на криминалната околина и знаење кое 
помага во решавање на проблеми што се во надлежност на полицијата. 
Доколку полициските активности не се дизајнирани да го идентификуваат 
можниот сторител тогаш се покажуваат сите празнини во полициското знаење 
за криминалните активности и за криминалните настани. Криминалистичката 
анализа во последните години се развива во рамките на теоретскиот концепт 
на ризично општество. Улогата на анализата е да изгради разбирање на 
ризикот, како тој може да биде управуван и кои се потребните информации за 
да се надополнат празнините во знаењето. За постигнување на ваквите цели, 
полициското работење мора да биде проактивно и насочено кон долгорочни 
стратегиски цели за чие остварување ќе бидат обезбедени потребните човечки 
и материјални ресурси.  
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Основни елементи на анализата се: декомпонирање, критичко мислење, 
откривање на врски, шаблони, тенденции, аномалии, рекомпонирање и 
синтеза. Декомпонирањето е почетокот на аналитичкиот процес во кој е 
вклучено мисловно разделување на предметот на анализа на неговите  
составни елементи, атрибути и карактеристики. Елементите или деловите на 
конкретен предмет на интерес се одвојуваат еден од друг за да може полесно 
да се проучуваат и обработуваат и да се откријат активности, интеракции, 
врски, трансакции, карактеристично однесување и поврзаноста меѓу поединци 
и организации кои се од интерес за криминалистичката анализа.

115
 Кога 

полицијата ќе го дознае горенаведеното добива тактичка предност пред 
криминалот. Декопонирањето има цел да се добијат основните податоци и 
информации, или основното сценарио на криминалните активности, кои 
понатаму ќе се користат како референци со кои ќе се споредуваат идните 
резултати, односно ќе се одредува што се менува а што не во однесувањето на 
поединците или групите. 

Анализата се спроведува преку критичко мислење, а тоа е ментален напор 
да се мисли длабоко за конкретно прашање. Луѓето мислат, но дел од нивното 
битисување (дури и кај најпаметните) е да прават ментални грешки. Затоа 
анализата мора да се потпре на факти преку кои ќе дојде до докази. Прво во 
анализата се селектираат фактите со кои се располага, а за оние што 
недостасуваат се изведуваат хипотези врз основа на кои се прави план за 
оперативно истражување поради собирање нови податоци од кои ќе се 
потврдат или негираат хипотезите. 

Криминалистичката анализа, исто така, може да се дефинира како 
систематско проучување на криминалот и на другите девијатни појави кои се 
во надлежност на полицијата со задача да се намали криминалот и да се 
преземат соодветни превентивни мерки. Анализата спроведувана во 
полициската работа има задача: 

 да ги открие шаблоните на криминалното однесување,  

 да го открие начинот на извршување на кривичните дела од страна 
на сторителите,  

 да посочи на најчестите жртви и оштетени од криминалот и  

 да го открие значењето на просторот, местото и времето во 
извршувањето на кривични дела.  

Кога ова ќе биде идентификувано и разбрано, полицијата ќе биде во можност 

да ги одреди приоритетите во својата работа и може да се насочи кон 
најголемите ризици и закани на локално, регионално и национално ниво. 

Од досега изнесеното можеме да извлечеме дефиниција на 
криминалистичката анализа: Тоа е систематско проучување на кривичните 
дела и другите девијантни појави преку вклучување на податоци поврзани со 
социјално демографски, просторни и временски фактори кои и помагаат на 
полицијата во извршување на кривичната функција, спречување и 
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откривањето на криминалот и изведување на проценка за идните движења 
на криминалот.  

Криминалистичката анализа користи квантитативни и квалитативни 
податоци

116
 и методи. Квантитативните податоци се користат за спроведување 

на статистичка анализа а се користат статистички методи како што се 
фреквенции, стапки, проценти и слично. Квалитативни податоци се 
обработуваат со квалитативни методи преку кои можат да се откријат 
скриените значења на шаблоните и врските. Најчесто квалитативните методи 
се извршуваат со теренско истражување како што е набљудување на 
карактеристиките на одредени локации во одредено време и со методата на 
анализа на содржина со обработување на полициските документи.  

Криминалистичката анализа најчесто користи социјално-демографски 
податоци и информации кои се всушност личните карактеристики на лицата и 
криминалните групи како што се возраста, полот, етничката припадност, 
старосна возраст, образование, професија, вештини, економска состојба, 
висина на месечни приходи и слично. На индивидуално ниво овие податоци се 
користат за идентификување на индивидуални сторители, а на пошироко ниво 
со овие информации се определуваат карактеристиките, капацитетите  или 
слабостите на криминалните групи. Исто така, овој вид податоци помага при 
идентификување на лицата со потенцијален ризик за извршување на кривични 
дела и при прогнозата на нивните идни криминални активности.  

 
Видови криминалистичка анализа 

Според намената постојат неколку видови криминалистичка анализа и 
тоа: тактичка, оперативна, стратегиска и административна. 

Тактичка криминалистичка анализа може да се дефинира како 
проучување на актуелни криминални настани и на идни криминални 
активности преку анализирање на елементите како, кога, каде, на кој начин, со 
што и зошто се случил одреден настан. Во тактичката криминалистичка 
анализа податоците се собираат најчесто од полициските извештаи за извршен 
увид на лице место, претрес на лице и дом, преглед и претрес на возило, 
пребарување на одреден простор и слично. Тактичката криминалистичка 
анализа наоѓа примена во кривични предмети во кои сторителот е непознат и 
има три примарни цели: да го поврзе конкретното кривично дело со 
претходни шаблони на криминално однесување, да идентификува 
потенцијални сторители и да најде поврзаност помеѓу конкретното кривично 
дело со претходно сторени кривични дела а кои не биле расветлени. Имено со 
анализирање на поголем број слични или идентични кривични дела 
тактичката анализа може да помогне во насочување на оперативните мерки и 
активности.  
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Оперативната криминалистичка анализа може да се дефинира како 
проучување на работата на полициските служби преку анализа на 
капацитетите на човечките ресурси и потребата од нивна натамошна  
едукација, определување на опремата, финансиски и останати ресурси 
неопходни за реализирање на полициските задачи во спречувањето на 
криминалот и другите безбедносни проблеми. Од ова произлегува дека овој 
тип на анализа е првенствено насочен кон самата полициска служба и има за 
цел да ги подобри организациските, техничките и менаџерските пеформанси 
на полицијата. 

Стратегиската криминалистичка анализа претставува истражување на 
криминалните проблеми и ефектите од полициската работа во подолг 
временски период со цел да ги утврди приоритетните ризици и закани од 
криминалот и да ја оцени вкупната ефикасност на полициската служба. 
Основна задача на стратешката криминалистичка анализа е да ги 
идентификува долготрајните криминални проблеми, да го процени успехот на 
полициската работа и да предложи измени или надоградување на процедурите 
во полициската работа и во организационата структура на полицијата. 

Криминалистичката анализа може да се однесува и на административни 
прашања каде што предмет на интерес се правни, политички и практични 
теми за кои треба да биде информирана стручната и општата јавност како и 
локалната, регионалната и централната власт. Административната 
криминалистичка анализа во основа е наменета за раководниот персонал во 
полицијата, за бизнис заедницата, новинарите и граѓаните, за истите да 
добијат информации од областа на криминалот и безбедноста. 

 
Аналитички методи и техники  

 Во криминалистичката анализа се користат повеќе методи и техники 
меѓу кои се следните: 

Статистичка анализа на криминалот  е следење на сите статистички 
податоци кои се однесуваат на криминалот и на полициските активности на 
одредена територија. Таа дава насоки за идентификување на областите за кои 
е неопходна дополнителна квалитативна анализа. 

Анализа на шаблоните на криминалот ги идентификува 
криминалните жаришта, најчестите кривични дела, криминалот кој е со 
најголеми последици, профилот на жртвите и оштетените, поединците и 
организираните групи кои се носители на криминалните активности. 
Анализата на просторните криминални шаблони најчесто е поврзана со 
географски информационен систем (ГИС) кој овозможува картографско 
претставување на криминалот и на други полициски податоци.  

Анализата на мрежите  вообичаено е поврзана со тактичка анализа и 
таа овозможува откривање на врски меѓу сторители, настани и 
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идентификување кога и каде е најдобро да се преземе полициска акција за 
реализирање на случајот (графикон 1.)

117
 

Анализата на телефонските контакти е форма на тактичка анализа 
на мрежи со која се утврдуваат трендови и шаблоните на телефонските 
контакти. Оваа техника се користи за водење на истраги против познати 
сторители. Основната обработка на телефонските контакти на едно лице може 
да се направи и во Ексел, а кога се обработуваат податоци од телефонските 
контакти на група тогаш неопходно е користење на софистициран софтвер 
како Аналитички програм И2 или Вотсон. Со истите аналитички софтвери 
може да се обработуваат и финансиски трансакции. (графикон 1. и 2.)  
 

 
Графикон 1. Анализа на телефонски контакти (по филтрирање) 

 
 Овој графикон е резултат на обработка на 2 до 3 исписи на телефонски 
контакти на лица кои се предмет на полициски интерес. Со вкрстувањето на 
нивните контакти со помош на софтверот И2 се добива мрежа на телефоски 
броеви и контакти не само меѓу анализираните телефонски исписи туку се 
добиваат телефоски броеви на други лица со кои тие имаат контакт, со што 
добиваме сознание и за големината и структурата на групата, поставеноста и 
значењето на секој член посебно. Така првичните сознанија за лицата од 
интерес се продлабочуваат и дознаваме дали тие во криминалната мрежа се 
централно поставени или имаат сосема друга улога. 
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Графикон 2. Активности и контакти на криминална група  
 

Од графиконите на лесен и прегледен начин може да се открие поврзаноста на 
членовите од групата и кој има централна а кој периферна позиција во 
меѓусебните контакти. На ист начин може да се претстават и финансиските 
трансакции меѓу банкарските сметки на лицата од полициски интерес. 

 
Графикон 3. Анализа на финансиски трансакции 
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 Анализа на временски серии е исто така форма на анализа на мрежи 

која ги утврдува фреквенциите на криминалните активности во рамките на 

одреден временски период. Најчесто се користи за утврдување на 

однесувањето на сторителите, односно за нивно профилирање во временски 
рамки. 

 Анализа на криминалните пазари го истражува криминалот како 
општествена мрежа и овозможува пазарно разбирање на криминалот и 
градење стретегии за негово спречување користејќи економски знаења.  
 Демографска и социјална анализа е форма на стратегиска анализа 
која криминалните податоци ги поврзува со карактеристиките на населението, 
образованието, вработеноста, сиромаштијата и нивното потенцијално 
влијание врз однесувањето на сторителите.  
 Анализа на ризик одредува кои криминални проблеми имаат 
најголем приоритет за полициската активност и помага во одредувањето дали 
е потребна интервенцијата или не во конкретни ситуации или спрема 
конкретни криминални феномени.  
 На географското претставување на криминалот како аналитичка 
техника и метода ќе се задржиме повеќе поради нејзиното се поголемо 
значење и користење во полициските служби со светот. За жал полицијата во 
Р. Македонија досега не посветила внимание за развивање на географската 
анализа на криминалот со користење на дигитални карти и придружни 
апликативни решенија.  
 

Географско претставување на криминалот 

Географските карактеристики на заедниците, а особено на урбаните 
заедници се користат во полициската работа од многу одамна. Технолошкиот 
и информацискиот развој во последните децении го интензивираа 
користењето на географските податоци, а Географскиот информационен 
систем денес е достапен на секоја полициска организација во САД, Англија, 
Австралија.  

Географското претставување на криминалот има три главни задачи во 
рамките на криминалистичката анализа: да ја олесни статистичката анализа, 
просторните податоци за кривичните дела и да ги претстави визуелно, да 
овозможи поврзување на податоците кои најчесто не се видливо поврзани врз 
основа на заеднички географски варијабли (на пример да се поврзат 
информации од пописот, информации од училиштата и податоци за сторените 
кривични дела од една област), и да овозможи создавање на дигитални карти 
кои ќе помогнат при презентирањето на податоците од криминалистичката 
анализа. 

Географското претставување на криминалот се користи за 
прикажување на односот меѓу криминалните активности на сторителите во 
рамките на мрежите што тие ги формираат и тоа според местото каде живеат, 
работат, се движат и престојуваат. Ова овозможува геогрaфско профилирање 
на криминални жаришта, сериски кривични дела и за предвидување на идните 
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локации на кои може да биде извршено кривично дело. Просторната анализа 
на криминалот овозможува групирање на локации каде што одредени 
криминални настани се повторуваат, со утврдување на елементите од 
животната средина кои погодуваат во извршување на кривични дела. На 
пример анализата на географските локации на криминалните активности како 
што е местото на подготвување, местото на извршување и местото на 
прикривање на кривичното дело, може да послужи за идентификување на 
можните локации каде сторителот живее, работи или е најчесто присутен, 
односно да се утврди однесување на можните сторители преку географските 
шаблони. 

 
Географски информационен систем 

Под географски информационен систем се подразбира создавање, 
одржување и складирање на дигитални географски податоци со помош 
компјутерски средства (хардвер и софтвер) кој овозможува обработка, 
анализирање и визуелизација на географски и табеларни податоци. Овие 
системи реалните физички елементи од природата како што се: езера, 
планини, реки, патишта, згради, железнички пруги и други инфраструктурни 
и урбани елементи ги претставуваат во формати кои можат да бидат 
дигитално обработени, распоредени и анализирани за цели како што е 
откривање и спречување на криминалот и другите девијантни однесувања. 
Географскиот информационен систем користи неколку карактеристики преку 
кои ги претставува објектите и локациите од реалниот свет кои се нарекуваат 
векторски податоци. Просторните податоци се претставени преку векторски 
податоци: точки, линии и полигони. Во ГИС системот различните 
карактеристики се придружени со атрибутни податоци (најчесто во табели) 
кои ги опишуваат објектите и локациите. 

 
Анализа од временски аспект 

Анализа од временски аспект се занимава со два вида проблеми
118

: 
краткорочни и долгорочни.  

Краткорочните проблеми се повторливи инциденти извршени на одреден 
образец и се случуваат во идентични временски интервали како часови во 
денот, денови од неделата, или во идентични сезонски периоди од годината. 

Долгорочните проблеми можеме да ги дефинираме како поврзани 
криминални активности кои се случуваат во подолг временски период 
(најчесто една или повеќе години) и кои се резултат на можностите создадени 
во секојдневното однесување на луѓето и од условите на животната средина. 
Одредени краткорочни проблеми кои нема да бидат навремено попречени со 
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текот на времето може да прераснат во долгорочен проблем. На пример кога 
во одредено место или територија полицијата открие и уапси сторители кои 
извршуваат разбојнички кражби треба да се очекува намалување на овој вид 
на криминалт. Меѓутоа доколку разбојничките кражби продолжат со ист 
интензитет тоа покажува дека не станувало збор за краткорочен проблем, туку 
дека на тоа место постојат услови во животната средина кои погодуваат на 
овој вид криминал, чие решавање бара долгорочни полициски стратегии. 
Долгорочните временски проблеми најчесто зависат од карактеристиките од 
простор и местото потоа од сторители повторници, од видот на жртвите и 
карактеристиките на предметите кои се објект на криминален напад. 

 
Влијанието на теориите на околината врз криминалистичката 
анализа 

Во криминологијата на околината се користи методот на анализа како една 
од основните алатки за осознавање на криминалните феномени. 
Криминалистичката анализа е истражувачка алатка која може да се дефинира 
како: група на систематски, аналитички процеси кои даваат навремени 
информации за криминалните шеми и криминалните трендови

119
. Анализата 

користи податоци за криминалот со кои го проучува од аспект на 
карактеристиките на местото на настанот, сторителите и жртвите. 
Криминалните шеми се анализираат во рамките на социјално-демографските, 
временски и просторни димензии и можат да бидат претставени визуелно со 
користење на графикони, табели и географски карти. Со помош на 
аналитичките сознанија полицијата може да води криминалистичка истрага со 
ефикасно и соодветно користење на расположивите ресурси. Оттаму, работата 
на криминалистичкиот аналитичар е да ги опише криминалните шеми, а 
работа на криминологот е да ги разбере нив.  

Криминологијата на околината е сè почесто користена од 
криминалистичките аналитичари при што таа им служи за разбирање на 
податоците за криминалот и интерпретацијата на истите, за истиот да го 
опишат и разберат и предложат мерки за негово спречување кои ќе бидат 
целесообразни на опкружувањето.  

Така, на пример, теоријата на рационален избор наоѓа своја примена во 
криминалистичката анализа, бидејќи овозможува да се разберат условите во 
кои се случил одреден криминален настан и шемите на однесување на 
сторителите. За извршување на одредено кривично дело, сторителот треба да 
донесе одлука врз основа на претходно согледаните ризици и добивки од 
криминалната активност, па затоа е многу важно анализата да се потпира врз 
истите елементи на проценка на ризик.  

Исто така, и теоријата на рутинска активност го објаснува криминалното 
однесување преку поврзување на луѓето во просторот и времето. Според неа, 
веројатноста за појава на криминален настан постои таму каде што 
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активностите на сторителите се поклопуваат со просторот на активности на 
потенцијалните жртви или криминални цели. Проучувањето на рутинската 
активност ги утврдува можностите за извршување на кривично дело во 
зависност од промената на однесувањето на одредено општествено ниво. На 
пример, зголемувањето на бројот на вработени женски лица создаде можност 
за кражби на станови и индивидуални куќи кои во претпладневните часови 
поради вработеноста на жената се најчесто празни, без сопственик. 
Истовремено, работното ангажирање на жените надвор од дома создава нивна 
поголема изложеност за напад (како што се разбојнички кражби, силувања) 
особено во период на одење до и враќање од работа. Со развојот на 
информатичката технологија и на интернетот се создадоа можности за нови 
типови на криминал но и нови начини за извршување на старите типови 
кривични дела како што се кражба на идентитет, детска порнографија, кражба 
на интелектуална сопственост, напад на компјутерски системи и други. 
Промените кои се случуваат во општествените односи со себе носат 
позитивни и негативни придобивки. Криминалистичката анализа, потпирајќи 
се на резултатите на теоријата на рутинска активност, може да дојде до 
осознавање на општите шаблони на однесување кои влијаат и врз 
зголемување на можностите за криминал, но и за мерките потребни за 
намалување на условите за криминал што е од особена важност за ефикасна 
работа на полицијата

120
. 

 
 

РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИСКАТА АНАЛИЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Уште со формирањето на полицијата во Р. Македонија по Втората светска 
војна (тогаш како што е познато се нарекувала народна милиција) 
воспоставено е статистичко следење на криминалот, прекршоците, 
преземените мерки и активности, следење на состојбата со сторителите, 
оштетените и слично. Прв посериозен исчекор во аналитичко следење на 
криминалот е направен во 1967 година во тогашниот Секретаријат за 
внатрешни работи, кога е формиран Сектор за аналитика и статистика во 
рамките на Криминалистичката полиција. Задачите на Секторот биле покрај 
изготвување на статистички извештаи да подготвува на секој три месеци 
анализи за состојбите со криминалот и тоа по области, како имотен, насилен, 
стопански, недозволена трговија, малолетничка делинквенција, сообраќајна 
делинквенција и слично. Поради подобрување на информирањето и 
движењето на информациите во полициите во 1965 година Интерпол 
организираше Меѓународна конференција за користењето на компјутерите во 
полициската работа, што ја поттикна тогашна Југославија да формира 
Меѓурепубличка комисија за согледување на новите технологии во органите 
за внатрешни работи. Оваа Комисија ги одреди потребите за обработка на 
податоци со помош на компјутери, ефикасноста од нивното користење, и ја 
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определи единствената методологија за електронска обработка на податоци во 
сите републики и покраини.

121
 Од 1972 година во сите републики а и во 

Македонија отпочна реализирање на проект под наслов „Информациски 
систем во органите за внатрешни работи“ кој стана функционален во 1977 
година. Овој систем се карактеризираше со централизирано водење на 
податоците, со единствена методологија во обработката на податоците и 
единствена техничка платформа. Внесувањето, ажурирањето и пребарувањето 
на податоци во системот беше децентрализирано без разлика каде се наоѓа 
сертифицираниот корисник, преку терминалска мрежа. Во централниот 
информационен систем се градеа бази на податоци за лични документи (лични 
карти, возачки дозволи, патни исправи), за кривични дела по сторител, општ 
криминалистички индекс, казнена евиденција, криминалистичка техника, 
потраги, поседување на легално оружје, начин на извршување на кривични 
дела (МОС), особени белези на сторители, регистрирани моторни возила и 
административни бази како за финансиско книговодство, материјално 
книговодство, плати и слично. Треба да се истакне дека полицијата беше прва 
државна институција која имаше информатички систем во подршка на 
нејзината работа. Податоците од информациониот систем се користеа за 
изготвување на анализи за состојбите со криминалот, движењата по 
поединечни кривични дела, структурата на сторители, трендови, ефикасноста 
во расчистувањето на пријавените кривични дела и друго. Во основа овој 
систем ја поддржуваше статистичката анализа на криминалот, што беше добра 
основа за натамошниот развој. По осамостојувањето на Република 
Македонија информацискиот систем се модернизираше, на пример сите 
податоци беа префрлани на релациони бази, беше воведен интранет, а од 
2003/2004 година персоналните комјутери станаа дел од основната алатка на 
секој припадник на полицијата.  

Во 1999 година МВР со помош на Обединетите нации отпочна Проект за 
зајакнување на капацитетите на службата за дрога, каде еден сегмент беше 
формирање на оделение за анализа за потребите на Секторот за дрога. Во 2002 
година повторно со помош на Обединетите нации се спроведе Проект за 
полициско разузнавање што во 2004 година резултираше со формирање на 
Сектор за криминалистичко разузнавање и анализа во рамките на Одделот за 
организиран криминал, за денес да функционираат Сектор за 
криминалистичко разузнавање и Сектор за криминалистичка анализа исто 
така во рамките на Одделот за организиран криминал. По оценка на 
надворешни евалуатори овие проекти ги постигнаа поставените цели, односно 
Секторот за криминалистичка анализа се опреми со потребниот хардвер и 
софтвер, го обучи кадарот за користење на информатичката опрема и да 
изготвува тактички разузнавачки анализи. Анализа денес е задолжителен дел 
од секоја оперативна активност во случаи кои се оценети како дел од 
организираниот криминал, но нејзиното имплементирање во работата на 
регионално и локално ниво отсуствува како и стратегиската криминалистичка 
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анализа која е всушност и основа за имплементирање на реформата и 
изградување на полицискиот модел воден од разузнавање. До каде е 
имплементирањето на анализа како дел од вкупното полициско работење се 
обидовме да дознаеме со спроведување на истражувањето во СВР Скопје. 
 
МОДЕЛОТ ПОЛИЦИСКО РАБОТЕЊЕ СО ЗАЕДНИЦАТА ВО ПРЕВЕНЦИЈА 

НА КРИМИНАЛИТЕТОТ 

Зошто полициско работење со заедницата? 

Општествените  промени предизвикуваат промени и во контролата на 
криминалот. Panta rei: се тече се се менува, бидејќи динамиката на 
живеењето бара промени и нови начини на справување со предизвиците во 
секојдневието. Општествените промени на глобално, национално и на локално 
ниво во однос на развојот на економијата, технологијата, воените кризи, и 
слично нужно бараат промени во практицирањето и спроведувањето на 
политиките на сите нивоа, замена на стари со нови методи на работа, 
пронаоѓање нови модели и стилови на работа и однесување во повеќе области 
на човековото живеење. И на повисоко, државно ниво, секоја структура мора 
да биде подложна на промени, бидејќи, во спротивно ќе се соочи со неуспех 
при одговорот на новите предизвици. Особено, доколку сакаме да се 
спротивставиме на негативните промени, односно, фигуративно кажано, „да ја 
одбраниме браната од напливот на вода„, потребни се нови начини на 
одбрана. Во таа структура, и полициската организација мора да трпи промени. 
Зошто? 

Доколку основната задача на полицијата е да ги штити човековите 
слободи и права, личната безбедност, јавниот ред и мир, и криминалот, тогаш 
како што се прекршуваат човековите слободи и права, како што 
квантитативно и квалитативно се зголемува криминалот и како што се 
намалува безбедноста во заедниците, полицијата, поради нивна заштита и 
одржување на безбедноста, треба да се менува, односно да ги проширува и 
прилагодува своите надлежности. Таквите промени бараат не само 
организациски промени, во смисла на засилување на капацитетите на 
полицијата, туку и промени во разбирањето на проблемите и на 
остварувањето и прекршувањето на човековите слободи и права. 

Во тие општествени процеси, моделот полициско работење со заедницата 
наоѓа свое место. Тоа е во чекор со она што го бараат процесите на 
децентрализација, зголемување на општествената правда и општествената 
одговорност и засилување на формалната со неформалната општествена 
контрола. Процесите на децентрализација бараат преструктуирање на 
полициската структура, односно спуштање на процесот на одлучување на 
пониско локално ниво. Со тоа се зголемува одговорноста на посебните 
одделенија кои дејствуваат во рамките на поширок регион (сектор) и на 
индивидуалните полициски службеници.
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Процес на охрабрување на заедниците. Концептот на заедница има долга 
историја во општествените науки. На заедницата се гледа како на социјалниот 
капитал и незаменлив фактор во градењето на општествена кохезија и 
доверба. Антрополог Ентони П. Коен (Anthony P. Cohen) тврди дека 
заедниците не само што се неопходност за човечкото постоење, туку дека тие 
не може да постојат без релативно обележаните граници, обичаите, навиките, 
ритуалите и комуникацијата, бидејќи сето ова придонесува за градење на 
чувството на заедиштво што е основен елемент за создавање на заедницата.

123
 

Поимот заедница како што се користи од страна на социолозите е аналитичка 
алатка која се користи за да се разбере реалноста на меѓучовечките односи 
бидејќи не постои такво нешто како заедница без човечкиот живот и не 
постои човечки живот без историска свест за заедницата на која и припаѓа. 
 Тргнувајќи од своите научни преференции голем број автори создале 
различни дефиниции за заедница како на пример: „Заедница е група на луѓе 
кои доброволно се соединуваат и го посветуваат своето време и енергија за 
остварување на заедничка цел или цели“ (Axelrod, 2002); „Замислете 
организација во која членовите се чувствуваат како да се дома. Тоа не мора да 
е некое идеално домаќинство, среќно 24 часа на ден, но членовите се 
чувствуваат добро, што се чини дека е разумен опис на вистинска заедница“ 
(Owen, 2000); „Погледнети ги YouTube и MySpace ... Овие мрежи се тука 
благодарение на технологијата но тие, исто така, постојат бидејќи имаме 
длабока и главно неостварена потреба за чувство на заедница ... Сите ние 
сакаме да припаѓаме негде и да го надминеме недостатокот на заедницата ... 
Оваа човечка потреба нуди една од најголемите предизвици и можности на 
нашето време“ (Nordstrom and Ridderstrale, 2008)

124
. Во многу ситуации, не 

само во организацијата на нашите животи, ние сме пред предизвикот на 
прифаќање на идејата за "заедништво", но едновремено и сакаме се извлечеме 
од неа, да бидеме оставени на мира. Од друга страна, многу често слушаме 
кога нас или некој друг лесно и неаргументирано го етикетираат како на 
пример: „ти/тој не е тимски играч“. Човекот има потреба од симпатии спрема 
него од другите за да ја надминеме динамичната тензија меѓу самоизразување 
и заедницата.

125
 

Значајни социолошки дискусии за овој концепт во Америка се обидоа да 
го стават прашањето во рамките на историскиот, политичкиот и 
социолошкиот контекст на Северна Америка, со истакнување колку 
заедниците станаa "сенка" на растот на метрополите. Зборот заедница најчесто 
се користи за поттикнување на јавна поддршка, а речиси секогаш е поврзан со 
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позитивни идеи, поради што симболичката моќ на терминот е дека тој нема 
никакви негативни конотации. Криминолозите зборот заедница започнаа да го 
користат во проучувањето на полицијата, создавајќи комплексна врска на две 
социолошки различни субјекти: полицијата која е унитарна и професионална 
група, и заедницата како група со аморфен состав и структура

126
. 

Соединувањето на концептите на полиција и заедница за криминолозите е 
еден вид реакција на бирократското полициско работење, но и согледување 
дека овие субјекти имаат заеднички проблеми, кои треба со заеднички напори 
да ги разрешуваат. Во почетокот на 70-те години од минатиот век голем број 
истражувања спроведени во САД покажаа дека граѓаните имаат изразени 
чувства на страв од криминал и дека голем дел од нив биле виктимизирани, 
што негативно се одразило на квалитетот на живеењето

127
. Решението е 

побарано во градење партнерство меѓу полицијата и граѓаните во решавањето 
на криминалните проблеми, бидејќи ниту тие, ниту полицијата не можат да се 
справат со ризиците и со последиците предизвикани од криминалните 
однесувања. 

Исто така, не смее да се заборави дека воведувањето на моделот 
истовремено значи промена на свеста кај граѓаните дека безбедноста е и нивна 
грижа и одговорност дека и тие треба да се вклучат во решавање на локалните 
проблеми. Игнорирањето и молчењето за проблемот не нуди решение, и 
наместо пасивен набљудувач, заедницата треба да биде дел од општествената 
правда и од колективната одговорност. Токму затоа, излезот од затворениот 
круг треба да се побара во нејзината поддршка и активно учество.  

Неуспех на полицијата и на целиот казненоправен систем во одговор 
на криминалот. Полициско работење со заедницата се јавува и како резултат 
на неуспехот на професионалниот традиционален модел на полициско 
работење во надминување на криминалот и на стравот од криминал, како дел 
од криминалистичката и правосудна полиција. Имено, неуспехот може да се 
согледа, преку намалената стапка на ефикасност на полицијата во 
расветлување на пријавените кривични дела поради што се губи нејзиниот 
легитимитет кој предизвикува недоверба кај граѓаните. Како што Никол 
Каролин констатира дека: „реагирањето на настанот без да се обиде да се 
откријат придонесувачките проблеми се гледа како гаснење на пожар без да се 
обиде да се научи како да се спречат другите пожари„.

128
 Токму затоа, 

фокусирањето само на сторителот и на неговото кривично дело, од една 
страна, и на начинот на којшто се преземаат полициските мерки за нивно 
откривање, од друга страна, нема големо влијание врз безбедноста во 
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заедницата. Поради тоа, професионалниот пристап на полицијата, како клучен 
фактор во заедницата, недоволно придонесува за одржливи безбедни средини 
за живеење. Тој има значајна функција за решавање на конкретни кривични 
дела и за смирување на ситуацијата, post delictum, и, во тој поглед 
професионалниот пристап дава ефикасни резултати, но проблемот на 
небезбедни заедници може и понатаму да остане, бидејќи кривичното дело не 
смее да се решава изолирано од причините што довеле до негово сторување. 
Исто така, ниту брзиот одговор на полицијата, ниту ефикасното откривање на 
делата, врз основа на голем број истражувања, нема застрашувачки ефект 
спрема потенцијалните сторители во смисла на нивно одвраќање од сторување 
кривични дела.  

Пошироко разбирање за криминалот . Проблемот на криминалот е 
комплексен проблем и борбата против него, доколку го адресира само 
сторителот, е парцијална и дава ограничени резултати во намалување на 
стапката на криминалот и на предизвиканите штетни последици,

129
 бидејќи 

тие не се само конкретна материјална штета или конкретна жртва. Тој создава 
чувство на несигурност, страв, ја нарушува хармонијата и социјалниот ред во 
една заедница.  

Влијание на криминологијата на околината. Криминологијата на 
околината во средината на минатиот век, преку развивање на нови теории, 
понуди решенија за полициската работа преку моделот на полициска работа 
во заедницата (community policing), за што во претходните излагања од 
извештајот беше посебно елаборирано.  

 
Поим и основни карактеристики на полициско работење со 

заедницата  

За поимот полициско работење со заедницата, во литературата се 
сретнуваат голем број дефиниции кои имаат различни пристапи при 
објаснувањето на тој модел. Затоа, кога во теоријата и праксата често се 
јавуваат различни пристапи, во дефинирањето треба да се идентификуваат 
клучните материјални и формални елементи кои треба да се вградат во 
дефиницијата. Имајќи го предвид погоре наведеното, во обидот да најдеме 
најприфатливо објаснување за тој поим, во текстот што следува ќе 
презентираме неколку објаснувања.  

Според Никол, полициското работење со заедницата е дизајнирано да го 
намали криминалот и нередот во заедниците преку засилување на довербата, 
почитувањето и соработката меѓу полициските службеници и граѓаните. Тоа 
вклучува градење партнерство меѓу полицијата, граѓаните и другите 
институции, пристап насочен кон решавање проблеми, кон проактивна 
контрола на криминалот, кон развој на полициска организација која ќе биде 
одговорна пред потребите и барањата на заедницата и која ќе препознае дека 
јавната грижа заедно со криминалот може да биде исто толку важна во 
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одржување на довербата.
130

 Друго објаснување фокусот го става на процесот 
на децентрализација при донесувањето одлуки поврзани со безбедноста во 
заедницата, односно на пренесувањето на моќта на одлучување на пониско 
ниво т.е. на самиот полицаец.

131
 Трето објаснување наведува дека суштината 

на моделот полициско работење со заедницата е да се фокусира на развој на 
контрола која ќе ја засили неформалната општествена контрола која 
промовира кохезија и вклучување наместо исклучување на неформалните 
општествени механизми и субјекти.  

Поради различните пристапи, не случајно голем број автори 
идентификувале одредени клучни елементи, кои се однесуваат на следново:  

1. децентрализација на полицијата и на одговорноста во рамките на 
полициската организација (полициските службеници на терен да бидат 
во можност да одговорат на јавните барања); 

2. партнерство со други агенции; 
3. ангажирање на заедницата (да има право на глас во одлучување); 
4. проактивно дејствување и ориентирање кон решавање на проблеми; 
5. промена на филозофијата и разбирањето на вистинската полициска 

работа
132

 која бара организациски промени. 
Значи, моделот полициско работење со заедницата сака да ја засили 

неформалната општествена контрола преку вклучување на заедницата во 
решавање на проблемите, бидејќи таа е дел од заедницата и треба да работи со 
неа и за неа. Тоа не значи дека механизмите на неформалната општествена 
контрола треба да преземат одредени надлежности на полицијата, туку да 
придонесат за поефикасно остварување на основната функција на полицијата 
која се однесува на обезбедување безбедни средини за живеење.  

Вака сфатениот модел отвора низа прашања: до кој степен заедницата да 
се вклучи во превенција на криминалитетот, дали сака да се вклучи, кои се 
причините за вклучување? До кој степен полицијата да ги вклучи, односно 
дали тоа значи делегирање на одредени полициски работи на заедницата? 
Поставените дилеми ќе останат предмет на анализа во некое друго 
истражување, бидејќи овој извештај не се обидува да ги одговори, туку само 
да ги загатне и да ја поттикне љубопитноста и одредени размислувања кај 
читателите.  

Основни димензии на моделот на полициска работа со заедниците 

Манинг
133

 на овој модел му одредува повеќе значења како: идеолошки 
систем (наменет за надминување на јазот меѓу полицијата и граѓаните), 
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програмско (да ги увери граѓаните дека полицијата е одговорна и се грижи за 
општото добро), прагматично (програмите за превенција на криминалитетот 
се однесуваат и за граѓаните со намера да се зајакне одговорноста на 
граѓаните за безбедноста и криминалот, и менување на организационата 
структура поради поголема координација меѓу различните хиерархиски нивоа 
во полицијата. 

Моделот на полициска работа со заедниците има четири главни 
димензии: филозофска, стратегиска, програмска и организациона. Голем број 
теоретичари и практичари истакнуваат дека ова е нова филозофија за 
извршување на полициските работи која е многу поразлична од претходните 
полициски модели.  

Филозофската димензија
134

 ги објаснува централните идеи и очекувања 
од овој модел, а тоа се: широки разбирање на полициските функции, учество 
на граѓаните во полициските работи и различни пристапи во различни 
опкружувања. 

Широки полициски функции. Моделот на полициска работа во заедниците 
заговара широк поглед на полициските функции, вклучувајќи ги и оние кои 
немаат значење на контрола и спроведување на закон, како што се: давање на 
социјални услуги, асистенции при извршување на задачите на други државни 
и недржавни тела, преземање на поголема одговорност во заштитата на 
ранливите групи, малолетници, малцински групи, сиромашни, бездомници, 
лица со посебни потреби.

135
 

Учество на граѓаните. Моделот тргнува од верувањето дека во слободно 
општество граѓанинот мора да има слободен пристап до полициската 
организација и влијание врз донесувањето на полициските одлуки и политики. 
Локалните заедници па и поединците мора да имаат можност за влијание врз 
начинот на полициската работа и да имаат можност своите мислења и ставови 
да ги изнесат директно пред полициските службеници. Начините да се 
постигне поголемо влијание на граѓаните врз работата на полицијата можат да 
бидат различни но важно е да носат резултат, односно полициската 
организација да ги зема сериозно предлозите и барањата на граѓаните при 
носењето на одлуки кои имаат директно влијание врз конкретната заедница.  

Различни пристапи. Моделот нуди различно полициско постапување кое 
ќе биде во корелација со локалните обичаи и вредности. Ова значи дека 
полицијата треба детаљно да се запознае со заедницата во која работи за да 
може да применува мерки кои ќе бидат прифатени од граѓаните и блиски до 
нивните културни вредности. Бидејќи секоја локална заедница е различна, 
како за значајни така и за минорни прашања (на пример, во некои населби 
слушање гласна музика не претставува проблем за жителите, а во други за 
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истото полицијата може да добива секојдневни поплаки од граѓаните и 
доколку полицијата во разрешувањето на овој проблем пристапи бирократски, 
тогаш тоа ќе наиде на неодобрување во првата заедница, а во втората заедница 
ќе наиде на одобрување од граѓаните). Затоа, овој модел се темели врз 
законско и професионално полициско работење прилагодено на вредностите и 
обичаите на заедницата во која работи полицијата. 

Стратегиската димензија ги одредува главните оперативни концепти и е 
врска меѓу пошироката идеа на моделот и специфичната програма и практика 
која треба да биде спроведена. Тие концепти се: географска фокусираност, 
превенција и практична насоченост. 

Географска фокусираност. Овој концепт истакнува дека обврските и 
одговорноста на полициските службеници треба да биде врз географска 
основа што значи дека полицискиот службеник или неколкумина од нив ќе 
бидат задолжени 24 часа во денот за мали делови од урбаните населби. Со 
овој приод по одреден изминат временски период, задолжените полициски 
службеници се запознаваат со жителите на нивната територија, можат да 
изградат меѓусебна доверба и да создадат услови за меѓусебна соработка. На 
овој начин полицискиот службеник ќе дојде до знаење за локалните состојби 
за кои е задолжен и ќе може рано да ги идентификува проблемите и со 
навремена интервенција да ги разрешува конфликтите. Од ова произлегува 
дека една од клучните компоненти на стратегијата е да создаде географска 
одговорност од нивото на патролен полициски службеник до највисокото 
ниво на полициската станица, што ќе им овозможи да ги идентификуваат и 
навремено решаваат проблемите во заедницата. 

Превенција. Моделот на работа со заедниците треба да гради стратегија 
која ќе биде проактивно и превентивно ориентирана. Полициските 
службеници треба индивидуалните инциденти да ги гледаат во корелација со 
условите во кои тие се случуваат, се повторуваат или исчезнуваат. 
Превентивните активности треба да бидат насочени кон безбедносните 
проблеми во заедницата, осознавање на причините, условите во кои овие 
проблеми се јавуваат, нивните носители и мерките и активностите со кои, во 
соработка со граѓаните, на најдобар начин ќе ги елиминираат приоритетните 
проблеми од значење за конкретната заедница.  

Практична насоченост. Третиот елемент од стратегијата е насочен кон 
основните проблеми на заедницата. Во овој модел на полициска работа, 
законите се средство за постигнување на поважни цели во животот. 
Конкретно, целта на полициското работење е во тесна врска со општествените 
добра како што е заштитата на животот и имотот, одржувањето на јавниот ред 
и заштитата на човековите права. Основна алатка на полицијата за 
исполнување на овие цели е законот и неговото спроведување, но тоа треба да 
биде само средство за постигнување на поголеми вредности, а тоа е 
општествената благосостојба. Ваквото разграничување меѓу средствата и 
целите е со големо практично значење. Тоа само не потсетува дека најдобрата 
полициска единица не е онаа што има најголем број законски интервенции, 
туку онаа што обезбедува најдобра заштита и безбедност за граѓаните. 
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Програмска димензија ги вградува идеите и стратегиите во конкретни 
програми, тактики на спроведување и донесување на полицијата. Основна 
програмска задача при спроведувањето и практицирањето на моделот на 
полициска работа во заедниците е надополнување на традиционалното 
полициско работење (редовни мото-патроли, итни интервенции и водење на 
криминалистички истраги) со воведување на програми за превенција на 
криминалитетот, редовни контакти со граѓаните, невладините организации 
кои се активни во областа на безбедноста, училиштата, спортските клубови, 
младинските клубови, соработка со други институции како социјални и 
медицински служби, фокусирање на проблемите во заедниците и преземање 
заеднички едукативни и контролни активности со специфични групи или 
поединечни граѓани

136
.  

Партнерството меѓу полицијата и граѓаните, другите јавни и приватни 
иституции и организации кои работат на територијата на заедницата а можат 
да придонесат кон подобрување на квалитетот на животот, е основа на 
комуналниот полициски модел. Тој постои тогаш кога во безбедносните 
програми за подобрување на јавната безбедност е производ на пошироко 
општествено парнерство

137
 

Работејќи случај по случај, интервенција по интервенција полицијата се 
доведува во ситуација приоритетите и плановите за работа да ги одредуваат 
моментални нереди и секојдневни најчесто банални криминални случаи, 
односно да се обидува да „покрие“ се од областа на безбедноста за што ниту 
има ниту може да има на располагање доволно човечки и материјални 
ресурси. Затоа е потребно фокусирањето на решавање на проблемите во 
заедницата, преку неколку фази: 1. Внимателно идентификување на 
проблемот, 2. Анализирање на проблемот; 3. Барање на повеќе можни 
решенија; и 4. Одговор на проблемот, спроведување на конкретни мерки и 
оценување на постигнатите резултати. Идентификувањето и анализата на 
проблемот се основа за постигнување на успех.  

Организациска димензија. Овој начин на работа ќе даде резултат 
доколку се потпре на нова децентрализирана организација, ако прерасне во 
стандардна полициска процедура и во него да бидат вклучени сите 
хиерархиски нивоа во полициската организација. Исто така, одлуките треба да 

                                                 
136

 Марксистички ориентираните социолози и криминолози (Christian, Gilroy and Sim, 

Hall,Scraton,) предлогот на Lord Scarman од 1981година за спроведување на community 

policing во Англија, го окарактеризираа како обид на авторитарната држава да го 

нормализира парамилитаристичкото полициско работење. Тие сметаат дека моделот 

на сommunity policing е обид на државата преку полицијата да навлезе во заедниците, 

не поради нивна поголема безбедност, туку поради поголема контрола и полесно 

собирање информации за граѓаните како и за кооптирање на други општествени 

организации во полициската работа, бидејќи полицијата го изгубила легитимитетот. 

Пошироко во Eugene McLaughlin, (2007) The New Policing, SAGE Publicat ions Ltd, 

страна 66. 
137

 Jack R. Greene, (2000). Community Po licing in America: Changing the Nature, 

Structure, and Function of the Police, во Policies, Processes, and Decisions of the Criminal 

Justice System, Criminal Justice 2000, Volume 3, U.S. Department of Justice, sтрана 313.  



84 

 

се носат врз основа на информации собрани на систематски начин и соодветно 
анализирани, со вклучување на други државни институции кога тоа е 
потребно и што поголемо вклучување на членовите на заедницата 
(криминалот или други безбедносни проблеми не се само полициски задачи) 
за да може членовите на заедницата да понесат одговорност за сопствената 
сигурност. Големината на полициската организација на одредена територија 
не треба да е резултат на административна одлука туку треба да биде резултат 
на големината на заедницата, безбедносните проблеми во таа заедница и 
потребите на граѓаните на таа територија

138
.  

И покрај популарноста на овој модел и обидите за негово спроведување 
насекаде во светот, некои криминолози истакнуваат дека „Community 
policing" се користи од политичарите за да создадат позитивна претстава за 
полицијата во јавноста, без почитување на нејзината суштина и без да 
инвестираат соодветни ресурси во самиот концепт. Всушност, популарноста 
на овој термин се користи да ги опфати речиси сите иновации во полицијата, 
од најамбициозните за кои е потребно внимателно промислување, до неважни 
предлози кои се за дневна политичка употреба

139
. 

 
За потребите на извештајот, во објаснувањето на моделот, го прифаќаме 

ставот дека полиција во заедница значи промена на филозофијата на 
полициското работење, на пристапот во решавање на криминалот, на 
одговорноста, како и на организационата структура на полицијата. Тоа не 
значи воведување иновативни содржини во традиционалниот модел на 
полициско работење, туку значајно променет модел кој не значи напуштање 
на професионалноста во спречување и откривање на кривичните дела. 
Зголемената и поделената одговорност со заедницата не значи одбегнување на 
одговорноста од страна на полицијата. Основната промена се состои од 
реактивен кон проактивен стил на полициско работење со учество на јавноста 
и на другите општествени служби во заедницата. Полициското работење со 
заедницата треба да биде примарна и прва стратегија во генералната контрола 
на криминалот.

140
 Второто ниво на полициското работење кое се однесува на 

спроведување полициски интервенции и други задачи за одредени настани е 
суштинска и неизбежна поддршка на полициското работење во заедницата во 
справување со проблемите на криминалот. Откривањето на кривичните дела е 
третото ниво на полициско работење кое треба да добие поголема помош од 
заедницата, која произлегува од првото ниво на полициско работење во 
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заедницата.
141

 Значи, криминалистичката (и правосудна) полиција е секогаш 
присутна кога е потребно откривање на сторител, кривично дело и 
обезбедување траги како стручни, посебни експертски одделенија коишто 
имаат знаење, експертиза, вештини и ресурси да го направат тоа. Меѓутоа, 
примарен и прв одговор и дејствување да биде моделот полициско работење 
со заедницата. Или, со други зборови, полицијата која работи на локално ниво 
со граѓаните и со другите субјекти во заедницата (локална власт, училишта, 
цркви, општествени организации, бизнис сектор, граѓани), но не само како 
извори на информации, туку како рамноправни партнери во решавањето на 
проблемите за обезбедување безбедни места за живеење.  Тие можат да 
понудат решение, и со тоа да бидат дел од решенијата. 
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ЧЕТВРТА ГЛАВА 

УЛОГА НА ЗАЕДНИЦАТА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА  

КРИМИНАЛИТЕТОТ СОСТОЈБИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ: РЕЗУЛТАТИ 

И ДИСКУСИЈА 
 

СОСТОЈБАТА СО ПРИЈАВЕНИОТ КОНВЕНЦИОНАЛЕН КРИМИНАЛОТ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
Пријавен криминал во Република Македонија (2008-2013) 

 
За анализа на состојбата со пријавениот криминал во периодот од 6 

години, достапни податоци се статистичките извештаи на Државниот завод за 
статистика (за сторители на кривични дела) и одредени статистики на 
интернет страницата на Министерството за внатрешни работи, кои не даваат 
јасна слика за состојбата со криминалот во градот Скопје, во споредба со 
другите градови во Република Македонија. Иако, криминалот не е статистика 
и не претставува само бројка, сепак, презентираните бројки се однесуваат на 
пријавениот криминал, кои не ја отсликуваат бројката на стварниот 
криминал.

142
  

Доколку се погледнат статистиките на Државниот завод за статистика, 

вкупниот број на пријавени кривични дела до Јавното обвинителство бележи 

тренд на зголемување кај криминалот сторен од полнолетни лица, додека 

бележи, благ тренд на опаѓање кај малолетничкиот криминал (што можеби е 

резултат на донесениот Закон за малолетничка правда во 2007 година 

(Службен весник на Република Македонија бр.87/2007) кој почна да се 

спроведува во септември, 2009 година) и на новиот Закон за правда на децата 

(Службен весник на Република Македонија бр.48/2013). Имено, според новиот 

Закон за малолетничка правда, децата на возраст од 14 до 16 години кои се 

сторители на кривични дела за кои е предвидена парична казна или казна 

затвор до 3 години се третираат како помлади малолетници во ризик (членот 

12 алинеа 4 од Законот за малолетничка правда). Поради тоа, против таквите 

малолетници во ризик се покренува постапка за мерки на помош и заштита од 

страна на Центарот за социјална работа и полицијата ги информира и 

поднесува писмено известување до надлежниот Центар за социјална работа и 
до надлежното Јавно обвинителство. 
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Табела 1: Пријавени сторители во Јавното обвинителство и во полиција и 

извршени кривични дела 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Пријавени полнолетни 

сторители во ОЈО 

26409 30404 30004 31286 31860 34.464 

Пријавени малолетни  

сторители во ОЈО 

1355 1519 1244 1163 1001 1005 

Пријавени кривични дела во 

МВР 

28327 13901 28489 недоста

сува 

29529 29939 

Пријавени кривични дела од 

малолетни сторители  

2326 2382 2136 недоста

сува 

1582 1558 

Извршени кривични  дела во 

СВР Скопје  

27330 13570 13891 недоста

сува 

15891 16434 

Пријавени полнолетни 

сторители во МВР  

18802 17211 17678 недоста

сува 

15122 15826 

Пријавени малолетни  

сторители во МВР  

3888 4015 3415 недоста

сува 

2455 2485 

Пријавени полнолетни 

сторители во СВР Скопје  

недост

асува 

недост

асува 

недост

асува 

недоста

сува 

4509 4754 

Пријавени малолетни  

сторители во СВР Скопје  

недост

асува 

недост

асува 

недост

асува 

недоста

сува 

884 1164 

  
Во споредба со статистиката на Јавното обвинителство и судската 

статистика, полициските статистики покажуваат дека бројот на пријавени 
кривични дела во полиција е константно поголем во споредба со бројот на 
сторители во последните 5 години (28.489 пријавени кривични дела наспроти 
17.678 пријавени сторители во 2010 година, 29.939 пријавени кривични дела 
наспроти 18.702 сторители во 2013 година) што значи дека одреден број 
сторители се извршители на повеќе кривични дела. Исто така, од бројките 
може да се заклучи дека се намалува бројот на пријавени сторители во 
полиција од 2008 до 2012 година (бележи мал степен на зголемување во 2013 
година), наспроти зголемениот број извршени кривични дела .  

За разлика од тоа, и покрај тоа што и во службата за аналитика на МВР се 

евидентира намалување на малолетничкот криминал во последните години, 

бројките покажуваат дека бројот на малолетни сторители е поголем од бројот 

на евидентирани кривични дела што укажува дека одредени кривични дела се 

вршат од страна на повеќе малолетни лица. Значи, малолетничкиот криминал 

се карактеризира со групно вршење на делата. Од нив најголемиот процент 

кривични дела ги извршуваат на територијата на СВР Скопје, бидејќи над 50 

% од пријавените малолетници делото го извршиле на територијата на СВР 

Скопје (1.164 малолетни сторители се пријавени во СВР Скопје од вкупно 

пријавените 2.485 маолетни сторители во МВР во 2013 година).
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 Врз основа на презентираните податоци се констатира дека на територијата 

на СВР Скопје бројот на пријавени полнолетни сторители, на пријавени 

малолетни сторители, како и на извршени кривични дела во последните 2 

години (во 2012 и во 2013 година) се зголемува. 

Анализата на презентираните податоци за динамиката и за структурата на 
криминалот во последните 8 години треба да се поврзе и со ефикасноста на 
повеќето органи во рамките на казненоправниот систем во одговор на 
криминалот,

143
 но тоа не е предмет на интерес на овој извештај. 

 
Пријавениот класичен криминал во Република Македонија  

 
Насилнички кривични дела се дела кои се извршуваат со примена на 

физичка или психичка сила. За потребите на овој извештај, за анализа беа 
издвоени следниве кривични дела кои ги поврзуваме со безбедноста во 
заедницата: од кривичните дела против животот и телесниот интегритет 
(„убиство„, „телесна повреда„, „тешка телесна повреда„, „учество во тепачка„, 
„загрозување со опасно орудие при тепачка или караница„), од кривичните 
дела против слободите на човекот и граѓанинот („присилба„, „грабнување„, 
„загрозување на сигурноста„, „нарушување на неповредливоста на домот„) од 
кривичните дела против половата слобода и половиот морал („силување„, 
„полов напад врз дете„) од кривичните дела против имотот и имотните 
интереси („кражба„, „тешка кражба„, „разбојничка кражба„, „разбојништво„, 
„одземање моторно возило„ и „изнуда„) и од кривичните дела против јавниот 
ред и мир („насилство„). 

                                                 
143

 Mirceva, S, and R Rajkovcevski 2013, “Policing in the Republic of Macedonia” in 

G.Meško, C.B. Fields, B. Lobnikar, and A. Sotlar (Eds.), Handbook on Policing in Central 

and Eastern Europe, Springer Publishing, New York, USA, pp. 143-168.  
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Табела 2: Пријавени полнолетни сторители 

Извор: Државниот завод за статистика 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Вкупно полнолетни  34464 31860 31284 30004 30404 26409 

Убиство  62 71 69 71 79 106 

Телесна повреда  428 464 395 340 338 289 

Тешка телесна повреда  258 318 351 312 296 346 

Учество во тепачка  43 118 89 85 71 98 

Загрозување со опасно 

орудие при тепачка или 

караница 

147 139 117 170 148 129 

Присилба  11 17 14 17 15 12 

Грабнување 30 22 21 39 35 34 

Загрозување на 

сигурноста 

333 225 215 228 177 120 

Нарушување на 

неповредливоста на 

домот 

14 11 7 6 7 3 

Силување  29 36 30 44 45 37 

Полов напад врз дете  27 32 31 37 38 21 

Кражба 7224 6527 4993 4901 7037 5237 

Тешка кражба 14982 13235 14668 12167 10336 8764 

Разбојнишво 465 434 497 452 549 469 

Разбојничка кражба 24 30 30 34 46 23 

Одземање моторно 

возило  

310 321 310 497 499 349 

Изнуда  18 38 37 53 51 49 

Насилство  477 360 318 343 273 254 

 
Што покажуваат наведените бројки? 

 Релативно константен број евидентирани „убиства„, „силување„, 
„полов напад врз дете„ во последните години 

 Константно зголемување на бројот на „телесни повреди„, но благ пад 
на опаѓање на „тешката телесна повреда„. 

 Зголемување на кр. дело „нарушување на неповредливоста на домот„ 
и загрозување на сигурноста 

 Рапидно зголемување на бројот на кр. дело „насилство„ додека кр. 
дело „учество во тепачка„ бележи пад во 2013 година 

 Зголемување на бројот на „кражбите„, на „тешките кражби„ и на 
„разбојничките кражби„ 

 Релативно рамномерна дистрибуција на кр. дела „одземање моторно 
возило„ и „изнуда„ 
 

Од презентираните податоци може да се заклучи дека се зголемуваат 

насилничките кривични дела со кои се загрозува и повредува телесниот 
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интегритет на граѓаните. Тие се најчесто релациони кривични дела и при 

нивното извршување е присутна зголемена агресија, насилство и низок праг 

на толеранција кај сторителите. Токму, зголемувањето на овој вид криминал 

предизвикува чувство на страв од напади кај граѓаните што е индикатор дека 

се нарушува и со тоа се намалува безбедноста во заедниците. Стравот од 

напад врз сопственоста е исто така присутен поради се поголемиот број на 

имотни деликти во последната година. Доколку на таа бројка ја додадеме и 

темната бројка и бројката на нерасветлени случаи (поради ниската стапка на 

ефикасност на органите на прогон, според која речиси секое 4 одосно 5 дело е 

расветлено) тогаш стравот од напад врз имотот е уште поголем. Тоа се должи, 

не само поради неефикасноста на полицијата во откривање на сторителите, 

туку и поради тоа што жртвите ретко го остваруваат своето право на надомест 
на штета предизвикана со кривичното дело. 

Табела 3: Пријавени малолетни сторители според видот на извршеното 

кр. дело 
Извор: Државниот завод за статистика 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 200

8 

Вкупно малолетни лица  1005 1001 1163 1244 1519 135

5 

 Убиство 4 / 3 2 3 / 

Телесна повреда  25 29 34 47 25 29 

Тешка телесна повреда  21 29 34 47 47 30 

Учество во тепачка  13 15 31 41 23 21 

Загрозување со опасно орудие при 

тепачка или караница  

3 2 6 8 5 4 

Присилба  / 1 / / / 1 

Грабнување 2 4 / / / 1 

Загрозување на сигурноста  3 / 1 1 2 3 

Нарушување на неповредливоста на 

домот 

/ / / / / / 

Силување  4 5 / 2 7 6 

Полов напад врз дете  9 5 11 16 8 8 

Кражба 120 176 119 135 271 232 

Тешка кражба 473 509 652 672 772 670 

Разбојнишво 77 40 77 51 60 44 

Разбојничка кражба 1 1 8 12 9 3 

Одземање моторно возило  59 26 44 45 50 59 

Изнуда  4 5 2 1 6 / 

Насилство  76 37 24 40 12 31 



91 

 

Табела 4: Пријавени малолетни сторители според местото на извршување 

Извор: Државниот завод за статистика:     

 Населен. 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Вкупно СКОПЈЕ 506.926 436 344 430 488 586 444 

ЦЕНТАР 45.412 117 94 108 101 119 80 

ГАЗИ БАБА  72.617 57 47 53 74 88 77 

АЕРОДРОМ  72.009 10 43 55 50 77 6 

ЧАИР 64.773 64 40 44 70 56 94 

КАРПОШ  59.666 76 36 46 51 57 64 

КИСЕЛА ВОДА  41.666 88 26 70 51 81 91 

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 41.634 10 19 19 38 45 13 

БУТЕЛ  36.154 6 13 11 15 23 8 

САРАЈ  35.408 6 10 18 18 19 6 

ШУТО ОРИЗАРИ 22.017 2 16 6 20 21 5 

 
Што покажуваат наведените бројки? 

 Константно намалување на пријавени малолетни лица, освен кај 
кривичните дела „полов напад врз дете„, „разбојништво„ и 
„насилство„ кои бележат пораст 

 Зголемен број пријавени малолетни сторители во градот Скопје во 
2013 година во споредба со 2012 година, додека движењето на 
пријавени сторители според општините варира од година во година. 
Додека до 2012 година најголемиот број кривични дела се извршуваа 
на територијата на општина Центар, а потоа во општините Гази Баба, 
Аеродром и другите општини во кои бројот на пријавени малолетни 
сторители е во сразмерен однос со бројот на жители во општините, 
2013 година бележи значителни осцилации според местото на 
извршување. Значителен пад на пријавени малолетни сторители е 
евидентиран во општините Аеродром, Ѓорче Петров, Бутел и Шуто 
Оризари, додека значителен пораст во општините Чаир, Карпош и 
Кисела Вода.  

 2009 година се обележува како година со најголем број пријавени 
малолетни сторители во градот Скопје  

 
Во прилог на зголеменото насилство од страна на малолетниците укажува 

и Анализата на Министерството за внатрешни работи за состојбите со 
малолетничката делинквенција, во која е наведено дека „во рамките на делата 
проследени со елементи на насилство, загрижува сé почестата употреба на 
огнено и ладно оружје, кое честопати го употребувале на јавни места, како 
што се училишта, автобуси, постојки и сл., повредувајќи притоа свои врсници, 
а со ваквото однесување предизвикале чувство на страв и вознемиреност кај 
граѓаните.

144
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 05.03.2014 Анализа на состојбите со малолетничката деликвенција во 2013 година, 

достапно на www.moi.gov.mk  
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Исто така, според МВР, од кривичните дела против јавниот ред и мир 
најзастапено е кривичното дело „насилство“, а секако загрижува што се 
речиси двојно зголемени во споредба со претходната година, а повеќе од 
третина или поточно 16 дела се извршени во Скопје. За овие дела е 
карактеристично што се вршат од малолетници кои биле во групи, така што 
пријавени се 133 малолетни сторители, кои насилно се однесувале кон 
нивните малолетни врсници”. Презентираните податоци се јасна порака за 
можноста од преместување на малолетничкиот криминал од едно на друго 
место, и користејќи ги можностите на криминалистичката анализа и прогноза 
потребни се засилени контроли од страна на полицијата и примена на други 
мерки на ситуациона превенција, покрај мерките на социјална превенција на 
локален и на поширок општествен план.  
 

Табела 5: Структура на пријавени и реализирани кривични дела 
Извор: статистиката на МВР 
 

    Пријавени кр. делаа    Реализирани кр. 

дела  

 2009 2010 2012 2013 % 2009 2010 2012 2013 % 

Убиство  36 40 28 20 -

28.6 

33 33 24 15 75 

Убиство во  

обид 

47 39 48 51 6.3 44 37 45 42 82.4 

Тешка телесна  

повреда 

288 248 211 216 2.4 220 241 197 199 92.1 

Загрозување со 

опасно орудие 

при тепачачка  

или караница  

152 157 155 191 23.2 152 153 152 184 96.3 

Противправно 

лишување  

30 26 33 29 -

12.1 

29 25 31 25 86.2 

Грабнување 16 17 19 18 -5.3 13 13 19 15 83.3 

Кражба 5137 4896 5663 5530 -2.3 1872 1459 1222 1417 25.7 

Тешка кражба 11501 13399 14985 15109 0.8 3853 4204 3079 3126 20.7 

Разбојништво  597 604 469 468 -0.2 274 244 185 198 42.3 

Изнуда  35 28 21 21  32 21 19 19 90.5 

Силување  37 28 43 38 -

11.6 

     

Полов напад 

врз дете  

53 61 34 50 47.1      

Посредување 

во вршење 

простититуција  

5 / 6 3 -50      

 
Иако податоците во МВР се различни во споредба со статистиката на 

Јавното обвинителство, тие укажуваат на благо намалување  или благо 
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зголемување на поголемиот број насилнички кривични дела. Зголемен пораст 
се јавува кај кривичното дело „загрозување со опасно орудие при тепачка или 
караница” што индицира дека зголемената агресија се манифестира со 
употреба на опасно орудие за напад или закана врз телесниот интегритет. 

Покрај тоа, интересен е податокот за ниската стапка на ефикасност кај 
имотните деликти, особено кај „тешката кражба” и кај обичната кражба, 
според која полицијата само во 20.7%, односно во 25.7% од пријавените 
кривични дела успева да обезбеди докази за да поднесе кривична пријава до 
Јавното обвинителство. Големата бројка на нерасветлени случаи ја разнишува 
довербата кај граѓаните во ефикасноста на полицијата, односно во нејзината 
способност да ги заштити сопствените граѓани со што се зголемува чувството 
на страв од секундарна виктимизација и од напад врз сопственоста. 

 

Состојбата со прекршоците против јавниот ред и мир 

 

Табела 6: Прекршоци и сторители против кои е поднесено барање за 

поведување прекршочна постапка 
Извор: Статистиката на МВР 

 

  2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВКУПНО 

ПРЕКРШОЦИ 
12.072 

 
11.721 11.081 10.911 9.770 10.240 8.810 

ПРИЈАВЕНИ 

СТОРИТЕЛИ 
17.345 

 
17.124 16.238 15.676 14.255 14.566 12.566 

 
Според статистиката на МВР, се бележи постојано намалување на бројот 

на прекршоци против јавниот ред и мир и на бројот на сторители во 
последните 7 години за кои се поднесени барања за поведување прекршочна 
постапка. Во 2013 година се регистрирани поголеми нарушувања на јавниот 
ред и мир при одржување на јавните протести, на спортските натпревари и во 
училишните средини.

145
 Тоа укажува дека се зголемува колективното 

насилство и тензијата кај учесниците во протестите, при чие одржување и 
манифестирање, според психологијата на масата, се јавува колективна психоза 
која предизвикува ескалирање на насилствата и меѓусебните тепачки. Во 
такви ситуации, значајна улога има полицијата чија задача е да го обезбеди 
јавниот ред и мир. Состојбите со насилствата во училиштата, од кои одреден 
дел се етнички мотивирани, укажува, исто така, на нетрпеливоста меѓу 
учениците од различна етничка заедница, што се зголемува и манифестира 
особено кога има претходни политички судири.  
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 Аналитички извештај од областа на ЈРМ за 2013 година, МВР, 05.03.2014, достапно 

на www.moi.gov.mk  
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Од прекршоците против јавниот ред и мир, во последните три години 
(2011, 2012 и 2013 година) најголем процент отпаѓа на следниве пет 
прекршоци: „физички напад”, „учество, предизвикување или поттикнување 
тепачка”, „карање, викање или непристојно однесување”” „оддавање на 
пијанство” и „вознемирување соседи”. Природата на наведените прекршоци 
укажува дека нападите против телесниот интегритет на граѓаните се 
најзачестени, односно дека нетрпеливоста и агресивноста преминува во 
насилничко однесување спрема други лица, односно прибегнување кон 
насилно решавања на одредени меѓусебни проблеми и конфликти.  

 
ОПШТЕСТВЕНО-СОЦИЈАЛНАТА УСЛОВЕНОСТ И ГРАДОТ СКОПЈЕ  

Сиромаштијата, квалитетот на живот и нееднаквоста кај 

граѓаните 

 
Безбедноста, криминалот и економската состојба во државата се тесно 

поврзани појави и можат да се разгледуваат како однос помеѓу две 
променливи. Многу истражувања, анализи, теории во криминолошката научна 
заедница се спроведоа и основаа за да докажат дека има одреден 
пропорционален однос помеѓу неповолните економски услови и стапката на 
криминал.  

На пример, според картографската школа постои поврзаност  меѓу 
одредени економски параметри и стапката на криминал во одреден период. На 
пример, цената на основните житни производи (житото) влијае врз 
зголемувањето или намалувањето на имотниот криминал. Марксовата теорија 
ги дели кривичните дела на дела на отпор кои се вршат од страна на 
работничката класа како знак на револт поради неповолните економски 
услови и екплоатацијата која се врши врз нив и кривични дела на злоупотреба 
на моќ. Застапниците на теоријата на аномија Емил Диркем, и подоцна Роберт 
Мертон сметаат дека во услови на сиромаштија, поради неможноста 
основните потреби да се задоволат на легален начин, граѓаните се впуштаат во 
одреден криминал.

146
  

И во Република Македонија постојат показатели за неповолните 
економски услови во државата кои, во поширок општествен контекст, ги 
поврзуваме со одредени девијантни појави, како и со стапката на имотниот 
криминал. За илустрација на наведената теза ќе прикажеме неколку 
индикатори кои се однесуваат на стапката на сиромаштија, стапката на 
квалитет на живот и стапката на нееднаквост во Република Македонија.  

Имено, студијата „Богатството и сиромаштијата во Република 
Македонија 2008-2012“ година покажува дека стапката на релативна и на 

                                                 
146

 Николиќ-Ристановиќ, В. Константиновиќ-Вилиќ, С. (2002). Криминологија, Правни 

факултет, Ниш  



95 

 

апсолутна сиромаштија е во постојан пораст, односно дека Македонија е 
највисоко рангирана земја според стапката на нееднаквост во регионот.

147
  

Не постои една генерално прифатена дефиниција за сиромаштијата, но 
најраспространета е дефиницијата дека: сиромаштијата е состојба во која 
основните човекови потреби се поголеми од можноста за нивно задоволување. 
Заводот за статистика на РМ дефиницијата за сиромаштија ја презема од 
програмата на Еуростат, според која “за сиромашни се сметаат сите лица, 
семејства и групи на лица чии ресурси (материјални, културни и социјални) се 
на такво ниво коешто ги исклучува од минимално прифатливиот начин на 
живеење во земјата во која живеат”.

148
  

 

Табела 7: Стапка на сиромаштија во Република Македонија 
Извор: Државен завод за статистика 
 

 Стапка на 
Сиромаштија 

Стапка на апсолутна 
сиромаштија

149
 

Стапка на 
нееднаквост 
(џини индекс) 

2007 29,4   

2008 28,7 9,0 44,2 
2009 31,1 10,9 43,2 

2010 30,9 14,7 43,6 
2011

150
 30,4   

 
Според Димитар Ефтимовски од вкупно 111 земји во светот, за кои се 

пресметува индексот на квалитет на живот, Македонија е рангирана на 89-
то место, што укажува на фактот дека квалитетот на живот е на многу ниско  
ниво. Бидејќи индексот на квалитет на живот се пресметува преку анализа на 
факторите здравје, материјална благосостојба и политичка стабилност и 
безбедност, како и факторите: семејни односи, живот во заедница, итн., што се 
оценети ниско, можеме да се согласиме дека тие, наместо заштитни фактори, 
стануваат ризик фактори за други негативни појави во општеството, односно 
наместо да се унапреди, квалитетот на живот во Република Македонија се 
намалува.

151
 Исто така, џини индексот преку кои може да се види нееднаквата 

распределба на приходите е највисок во Република Македонија во споредба со 
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речиси сите останати европски земји и Македонија ја рангира на последно 
место.

152
 

Наведените показатели (сиромаштија, низок квалитет на живот и 
нееднаквост) се поврзани со низа негативни појави во општеството, од кои 
особено ги издвојуваме зголемување на нееднаквоста меѓу луѓето, засилување 
на хиеархиските односи на моќ и доминација за посилните и помоќните, 
социјално исклучување на сиромашните, маргинализација, отуѓување. Тоа, 
според радикалните криминолози предизвикува криминал, бидејќи самата 
нееднаквост на моќ е криминал.  

Наведените економски показатели приближно го „доловија” амбиентот во 
кој живеат граѓаните во Република Македонија. Тие го условуваат 
незадоволството кај одредени граѓани, а неможноста да се задоволат одредени 
потреби поради ограничените материјални ресурси кај одредени луѓе 
предизвикува бунт и посегнување по недозволени средства за задоволување 
на потребите, или повлекување и прибегнување кон асоцијални однесувања. 

Во градот Скопје, како и во останатите градови во Републиката, 
нееднаквоста меѓу граѓаните е видлива, којашто, во корелација со други 
фактори, има одредена поврзаност со безбедноста на градот.  

 
Социјалната заштита 

Се вели дека најдобра криминална политика е добрата социјална 
политика во една држава што може да се согледа преку политиките во однос 
на пазарот на труд, социјалната заштита на ранливите групи граѓани, 
социјалното вклучување, социјалното осигурување, семејната политика, 
демографската политика, животниот стандард, политиката на 
антидискриминација и детска заштита. Таа е најважниот предуслов за 
квалитетен живот на граѓаните и колку повеќе државата вложува во социјална 
сигурност, социјална правда, социјална еднаквост и социјален развој на 
граѓаните и на општеството, толку е подобар квалитетот на живот и 
безбедноста на граѓаните.

153
 Особено, колку повеќе државата се грижи за 

намалување на девијантните појави во општеството толку повеќе ги 
минимизира и отстранува можните причинители за криминални однесувања. 
Тоа значи, дека мерките на примарната

154
 и на секундарната

155
 социјална 
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превенција, заедно со други мерки, имаат значаен придонес врз намалување 
на криминалот. 

Дел од тие мерки се вградени во политиката на социјална заштита, што се 
дефинира како систем на мерки, активности и политики за спречување и 
надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во 
текот на животот, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 
и за јакнење на неговиот капацитет за сопствена заштита. Системот се 
остварува преку стручна работа во установите за социјална заштита, 
спроведување на развојни програми, следење на појавите и планирање на 
работата, водење на евиденција, како и преку спроведување надзор и 
истражувачка работа во оваа област.

156
  

Значи, услугите на системот на социјалната заштита се насочени кон 
ранливите и маргинализирани категории луѓе, оние кои се изложени на 
социјални и други ризици и тие опфаќаат мерки на социјална превенција, 
институционална и вонинституционална заштита. Неуспехот да се излезе од 
состојбата на одреден социјален ризик, може да предизвика влез во потешки 
форми на криминал, она што според теоријата на аномија на Роберт Мертон се 
нарекува бунт или ритуализам. 

Бидејќи безбедноста на градот ја поврзуваме со ризиците кои влијаат врз 
криминалот и нарушувањата на јавниот ред и мир преку политиката на 
справување со ризиците може да се согледа колку локалната самоуправа и 
општеството инвестираат во отстранувањето и намалувањето на тие ризици, 
односно се грижат за одржување безбедни средини за своите граѓани.   

Со цел да се согледа состојбата со одредени ризици, истражувањето го 
насочивме кон идентификација на бројот на корисници на одредена социјална 
заштита, како и кон бројот на преземени мерки. За извор на сознанија беа 
користени годишните извештаи на Министеството за труд и социјална 
политика. Иако, податоците се ограничени преку кои не може да се добие 
соодветна слика за ризик факторите во градот Скопје, сепак, тие дадоа 
соодветни сознанија за присуството на одредени негативни појави кои го 
условуваат криминалното однесување. Направена е споредба на бројот на 
малолетни корисници на социјална заштита од одредени категории кои се 
препознаваат во сите годишни извештаи на Министерството за труд и 
социјална политика, бидејќи во последниот Годишен извештај за 2012 година 
е направена промена во класификацијата на малолетни корисници на 
социјална заштита и поради тоа не може да се следи динамиката и трендовите 
на корисниците и на услугите во континуитет.  

Податоците за регистрираните деца од семејства со загрозени семејни 
услови, деца со воспитна запуштеност, деца сторители на кривични дела без 
разлика на возраста, покажуваат релативно слично ниво на евидентирани 
корисници кон крајот на годината или благ пад во последните години. Сличен 
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тренд бележи и статистиката за изречени мерки спрема малолетници (укор, 
засилен задзор или упатување во соодветна воспитно-поправна установа). 
Ваквата константност со благи (незначителни) осцилации може да се толкува 
како непроменливост на социјалната клима којашто во континуитет 
продуцира нови корисници на социјална заштита или повторно ги реактивира 
корисниците и услугите што се нудат од страна на системот на социјална 
заштита во Република Македонија. Вториот аспект кој треба да биде предмет 
на продлабочено анализи е ефикасноста и ефектите од мерките и услугите на 
социјалната заштита врз ранливите категории лица, односно врз нивните 
корисници. 

 
Миграциите и движење на населението во градот Скопје 

Поврзаноста на миграционите движења со криминалот е предмет на 
анализа и истражување во голем број држави во светот, што се должи на 
зголемениот криминал од страна на имигрантите, особено во Соединетите 
Американски Држави со зголемениот наплив на имигранти во потрага по 
„ветената земја” во првата половина на 20 век. Тој процес во 
западноевропските земји, исто така, е постојано присутен, а зголемен со 
создавање на европската унија и со рушење на границите меѓу земјите во 
еврозоната.  

Проучувањето на криминалот на доселениците разви неколку 
криминолошки теории кои ги објаснуваат негативните последици од 
миграционите движења, односно настанатите проблеми поради процесот на 
адаптација, културниот конфликт, раскинувањето на семејните врски со 
примарното семејство, зголемената понуда на работна сила, нерешените 
станбени прашања и слично. Наведените предизвици со кои се соочуваат 
доселениците предизвикуваат дополнителни негативни последици за старото 
население, дополнително го оптоваруваат буџетот на заедниците, се создаваат 
субкултури, девијантни контракултури, дискриминација, расна и етничка 
омраза, девијантни и други потешки форми на криминални однесувања.  

Дел од тие теории и школи кои се препознатливи во криминолошката 
литература и кои особено ги проучуваат миграциите како негативен фактор 
што го условува криминалот се Чикашката школа, теоријата на културен 
конфликт и културен расчекор и теоријата на субкултура.  

Во овој дел од анализата ќе се обидеме да направиме преглед на 
состојбата со миграционите движења во градот Скопје во последните неколку 
години и негативните процеси коишто ги продуцира, а коишто се поврзани со 
безбедноста на градот и со квалитетот на живот. 

Според пописот од 2002 година, градот Скопје има 506.926 жители, 
додека во 2013 година тој број изнесува 540.160, што е за 33.234 жители 
зголемен за период од 10 години. Слична динамика на зголемување има и 
населението во скопскиот регион (кој опфаќа дополнителни 7 општини: 
Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, Сопиште, Студеничани и Чучер 
Сандево). За период од 6 години (од 2007 до 2013 година), бројот на 
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населението во скопскиот регион е зголемен за 19.273 жители (614.254 во 
2013 година наспроти 594.981 во 2007 година).  

 

Табела 8: Движење на населението во градот Скопје и во скопскиот 
регион 

Извор: Државниот завод за статистика 

 2009 2010 2011 2012 2013 Вкупно 

зголемено насел.  

Скопје  530.258 532.629 535.065 537.478 540.160 9.902 

скопски  601.057 604.298 607.502 610.775 614.254 13.197 

 
Во однос на внатрешната и надворешната миграција во главниот град, 

податоците покажуваат дека тој процес, со мали осцилации, е во благ пораст, 
односно дека речиси секоја година во градот Скопје се доселуваат од 2.000 до 
2.500 граѓани на Република Македонија, а се отселуваат од 1.600 до 1.800 
граѓани. Во последните пет години, од 2009 до 2013 година во градот Скопје 
се доселиле 10.831 македонски државјани, а се отселиле 8.080 граѓани. Исто 
така, интересен е податокот што во градот Скопје се зголемува бројот на 
странци кои се доселуваат со постојан или со привремен престој, а речиси 
десет пати е помал бројот на странците кои се иселуваат од главниот град.  

 

 Табела 9: Број на доселени и отселени граѓани на РМ и странци 
Извор: Државниот завод за статистика 

  доселени  отселени  

2013 Граѓани на РМ  

Граѓани на РМ од и во др.држави  

Странци во и од РМ  

2324 

4 

858 

1681 

8 

72 

 ВКУПНО 3186 1761 

2012 Граѓани на РМ  

Граѓани на РМ од и во др.држави  

Странци во и од РМ  

2448 

1 

967 

1724 

8 

61 

 ВКУПНО 3416 1793 

2011 Граѓани на РМ  

Граѓани на РМ од и во др.држави  

Странци во и од РМ  

1787 

21 

741 

1255 

18 

109 

 ВКУПНО 2549 1382 

2010 Граѓани на РМ  

Граѓани на РМ од и во др.држави  

Странци во и од РМ  

2165 

23 

678 

1912 

20 

59 

 ВКУПНО 2866 1991 

2009 Граѓани на РМ  

Граѓани на РМ од и во др.држави  

Странци во и од РМ  

2045 

13 

603 

1434 

20 

21 

 ВКУПНО 2661 1835 

ВКУПНО Граѓани на РМ  

Граѓани на РМ од и во др.држави  

Странци во и од РМ  

10769 

62 

3847 

8006 

74 

322 

 ВКУПНО 14678 8402 
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Наведените статистички показатели укажуваат на зголемен процес на 
внатрешна миграција во градот Скопје, кој најчесто е предизвикан од 
економски причини.

157
 

Како зголемениот број граѓани во главниот град го поврзуваме со неговата 
безбедност? 

Прво, градот Скопје како главна метропола е проектиран да има 300.000 
жители, а нивниот број во 2013 година е речиси двојно зголемен што значи 
дека градот се проширува, односно се гради и урбанизира, се менуваат и 
проектираат нови и дополнителни урбанистичките планови, кои 
предизвикуваат промени во буџетите на градската самоуправа. 
Индивидуалниот простор за живеење, поради зголеменото население, сè 
повеќе се стеснува, односно густината на населението се зголемува. Tие 
промени, според Благоја Маркоски, директно влијаат врз квалитетот на живот, 
бидејќи постои диспропорационален однос меѓу густината на населението и 
животната средина т.е. животниот простор. Од неговата анализа за состојбите 
со густината на населението во Република Македонија во 2003 година е 
констатирано дека концентрацијата на населението е енормно голема во 
Скопската котлина, а тоа значи дека постои реален проблем кој во различни 
форми негативно ќе се одразува и се одразува врз квалитетот на живот,

158
 што 

тесно го поврзуваме и со терминот безбедно живеење во главниот град. 
Второ, според анализите на одредени експерти, поради периодот на 

транзиција по осамостојувањето на Република Македонија по 1991 година, 
поради процесот на децентрализација и делегирање на голем број 
надлежности од централната на локалната власт, и пред сè поради последниот 
петгодишен период кој се карактеризира како период на глобална рецесија 
која има свое влијание и во нашата држава, „скоро и да не постоеше можност 
за проширување на основните градски фондови кои требаше да ги задоволат 
потребите за нараснатиот број население”.

159
 Тоа значи, дека објективно 

градските татковци не можат да ги задоволат потребите на зголеменото 
население за здравствена заштита, образование, домување, инфраструктура, 
културно-рекреативен живот, вработување. Тие околности, полека влијаат да 
се регрутираат нови корисници на социјална заштита по различни основи.  

Трето, голем дел од „новите” жители се дипломирани студенти кои 
остануваат во главниот град да работат и, поради зголемената конкуренција, 
полека потиснуваат дел од „постојното” работоспособно население. Во 
современото капиталистичко општество важи законот кој владее во борбата за 

                                                 
157

 Евидентен е процесот на осиромашување на селата и другите градови во 

републиката за сметка на главниот град  
158

 Маркоски, Б. (2004). Густината на населеност како проблем на животната средина 

– состојба во Република Македонија, Зборник на трудови од 2-от Конкрес на 

еколозите на Македонија, 25-29.10.2003, Охрид, Посебни изданија на Македонското 

еколошко друштво, Кн.6, Скопје.  
159

 Азески, Д. Миграцијата кон Скопје го уништува животот во главниот град , 22 јуни 

2012, достапно на 

www.kapital.mk/mk/makedonija/85581/migracijata_kon_skopje_go_unishtuva_zhivotot_vo

_glavniot_grad.aspx 
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опстанок во животинскиот свет, односно посилните ги потиснуваат слабите 
поради желбата за профит. Тоа е природна нееднаквост, но во цивилизиран 
свет и во држава која се грижи за своите граѓани и послабите треба да најдат 
соодветно место под сонцето.  

 
Процесот на урбанизација на градот Скопје 

Процесот на урбанизација секогаш оди во чекор со процесите на 
миграција. И градот Скопје, во последната декада го зафати голем бран на 
урбанизација, само бранот наместо да се шири кон ненаселените места во 
скопската котлина, тој почна да ги зафаќа сите слободни и зелени површини 
во централното градско подрајче, да менува урбанистички планови и со тоа 
наместо да го урбанизира во согласност со одредени стандарди (за кои во 
текстот подолу ќе стане збор), процесот на урбанизација, покрај низата 
позитивни страни, го задуши градот Скопје со згради и бетон.  

Како урбанизацијата на градот Скопје ја поврзуваме со неговата 
безбедност? 

Прво, урбаниот развој во градот предизвика зголемени трошоци за 
соодветна инфраструктура (градење улици, осветлување, изградба на нови 
градинки и училишта) коишто ги оптеретија градските каси за сметка на други 
ставки и активности поврзани со безбедноста на градскиот сообраќај, 
социјалното живеење и социјалната заштита. Аналитичарите велат дека 
постои расчекор меѓу потребите и можностите за урбан развој на градот 
Скопје, што предизвикува деградација на градската средина во секој поглед.  

Второ, и многу важно значење поврзано со градскиот криминал е 
архитектонски дизајн на урбаниот простор. Станува збор за  основните 
поставки на теоријата на дизајн на средината која припаѓа во рамките на 
криминологија на средината (инспирирана од учењето на Чикашката 
школа,1920), според која постои одредена врска меѓу поединечни урбани зони 
и стапката на криминал. Конкретно, застапниците на теоријата на дизајн на 
средината, сметаат дека физичките карактеристики на одредени делови од 
урбаниот простор се основни причини за појавата на криминалот на тоа 
подрачје. Токму затоа, застапниците на оваа теорија поставија 4 основни 
принципи што треба да се почитуваат при уредување на физичкиот простор и 
при изградба на општествени, јавни, приватни, станбени и други 
инфраструктирни објекти. Тие се:  

1. Природна контрола на влез, според кој одговорните лица за 
користење на просторот треба да користат технички и други 
средства со цел да се спречи непожелни лица да влезат на 
одредено место.  

2. Природно надгледување, според кој просторот треба да биде 
дизајниран и објектите изградени на начин за да можат 
легитимните корисници да имаат природно надгледување на 
просторот  
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3. Територијално засилување на просторот што значи јасно 
одвојување на приватниот од јавниот простор со помош на 
физички бариери, како огради, знаци и слично.  

4. Одржување и управување на физичкиот простор на начин на кој 
легитимните корисници можат да го користат.

160
  

Имајќи ги предвид наведените принципи, од набљудувањето на одредени 
архитектонски решенија во градот Скопје, може да се констатира дека дел од 
наведените принципи не се почитуваат. Наведениот став го поткрепуваме со 
следниве примери:  

 Оптовареност на градскиот плоштад со низа објекти кои ја намалуваат 
прегледноста на движењето на минувачите на тој простор;  

 Изградба на збиени станбени блокови во населба ново Лисиче, 
општина Аеродром; 

 Напуштени објекти и фабрики (фабриката „Цветан Димов” во 
општина Кисела Вода, фабриката „Купром” во населба Хром, општина 
Ѓорче Петров); 

 Неизградени и оставени станбени објекти (објектите „Агора” и 
„Фиком” во општина Кисела Вода); 

 Неосветлени улици и паркови (паркот во општина Гази Баба); 

 Стеснување на јавниот простор за движење, одмор и релаксација. 
Прифаќајќи ги залагањата на Оскар Њуман за дизајн на бранлив простор 

кој сам ќе се брани,
161

 урбаните планери и архитекти на градот Скопје треба да 
се погрижат за почитување на основните принципи на теоријата на дизајн на 
средината кои влијаат врз зголемување на безбедноста на граѓаните и на 
чувството на сигурност во градот при користење на урбаниот простор.   

Трето, самиот процес на урбанизација, со задушувањето и со 
стеснувањето на просторот на слободно движење, предизвикува промени во 
животниот стил на граѓаните, зголемено отуѓување меѓу луѓето, зголемена 
нетрпеливост, агресија, што се манифестира со насилничко однесување и 
намалување на безбедноста во градот.  
  
УЛОГАТА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И НА ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ВО 

СОЗДАВАЊЕ БЕЗБЕДНИ СРЕДИНИ ЗА ЖИВЕЕЊ Е  

Колку градот Скопје и општините, од аспект на локална власт, 
придонесуваат за безбедноста, односно небезбедноста на градот? 

Од анализата на одредени стратешки документи, програми за работа на 
општините и буџетите на градските власти се контстатира дека градот Скопје 
и општините на градот Скопје немаат изградено соодветни политики за 
зголемување на безбедноста. Донесените стратегии се однесуваат на родовата 
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 (2003). Crime prevention through environmental design, Guidebook, Nat iona l Crime 

Prevention Council, Singapore 
161

 Ronald, C. (1989). “Theoretical background to crime prevention through environmental 

design and situational prevention” In: Designing Out Crime: The Conference Papers. 

Canberra, Australia: Australian Institute of Criminology. 
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еднаквост, за намалување на злоупотребата на дроги и за равој на културата.
162

 
Исто така, ниту во градскиот буџет, ниту во буџетите на општините не се 
издвојуваат посебни средства за спроведување одредени програми или за 
функционирање на одредени тела или форуми, кои во континуитет, со 
долгорочни ефекти ќе се занимаваат со проблемите на криминалот, со 
превенцијата и со безбедноста во својата општина. На пример, буџетите на 
соседните држави, Хрватска, Словенија во своите буџети имаат буџетски 
ставки за јавен ред и мир, што значи дека дел од градските фондови користат 
за прашања поврзани со одржувањето на јавниот мир што директно влијае врз 
безбедноста на граѓаните.

163
 

Организационата структура на општините е поделена на повеќе сектори и 
според статутите на општините, е предвидено формирање посебна комисија за 
јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита која е 
надлежна да разгледува посебни прашања поврзани со безбедноста на 
граѓаните и имотот. Но, конкретните проблеми и прашања кои се однесуваат 
на криминалот се предмет на расправа на локалните совети за превенција

164
 

коишто дејствуваат на ad hoc база, на кои заседава градоначалникот на 
општината,

165
 како и на општинските совети за превенција на малолетничкото 

престапништво. Исто така, според членот 36 од Законот за локална 
самоуправа, советот на општината го разгледува и усвојува годишниот 
извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до 
Министерот за внатрешни работи и до народниот правобраните.

166
 И обратно, 

според членот 25 од Законот за полиција, командирот на полициската станица 
на секои шест месеци го информира советот на засегнатата општина за 
работите што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на патиштата. Исто така, командирот, од советите на засегнатите 
општини прима препораки за подобрување на јавната безбедност и 
безбедноста на сообраќајот на патиштата поради градење доверба помеѓу 
полицијата и локалното население. 

Наведените законски решенија се добри примери за воспоставување 
непосредна соработка и редовна комуникација со полицијата која е 
најповикана за одржување на безбедноста и на јавниот ред и мир. Во таа 
насока, законодавецот, по примерот во други земји, и во согласност со 
реформата на полицијата, постави основи за воспоставување локални совети 
за превенција во чија надлежност е токму безбедноста во заедницата. 
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 Достапно на официјалниот портал на Град Скопје, www.skopje.gov.mk  
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Дополнителен чекор напред е законското решение во Законот за малолетничка 
правда за основање на општинските совети за превенција. 

Наведената правна рамка покажува дека локалната политика оди во чекор 
со меѓународните барања за поставување основни претпоставки за градење 
безбедни заедници. Меѓутоа, не можеме да говориме дека законските 
решенија и спроведените мерки и активности за превенција на 
криминалитетот имаат превентивен ефект, сè додека не се спроведе 
евалуација на постигнатите резултати.  

Во таа насока, Државниот совет за превенција на малолетничкото 
престапништво во 2011 година спроведе истражување со примена на анкетен 
прашалник до претставниците на локалната самоуправа со цел да се согледа 
дали преземаат одредени мерки за превенција на малолетничкото 
престапништво, односно дали постои одредена политика или програма, на 
ниво на општината, за локален одговор на малолетничката делинквенција. 
Резултатите од истражувањето генерално покажуваат мошне слаб ангажман 
на општините во превенција на малолетничко престапништво, односно не 
посветуваат доволно внимание за таа проблематика.

167
 Во однос на 

соработката со центрите за социјална работа, Јавното обвинителство и 
судовите за одредени прашања коишто се поврзани со малолетничката 
делинквенција и со децата сторители, испитаниците ја оценуваат на прилично 
ниско ниво. Наведените институции многу „ретко” побарале помош, односно 
информации од општините за прашањата поврзани со малолетните сторители 
на кривични дела кои имаат живеалиште во тие општини. На прашањето: 
Дали учествуваат во работата на локалните совети за превенција? околу една 
третина од испитаниците изјасниле дека не учествуваат во нивната работа. Но, 
поголем број од испитанците се изјасниле дека „понекогаш” учествувале во 
одредени програми за поддршка на млади. Во однос на проценката на мерки 
за ефикасна превенција, зголемувањето на уличното осветлување е од 
највисок приоритет за испитаниците. Решенија кои особено ги издвојуваат се: 
изготвување годишни програми, проекти и акциони планови поврзани со 
превенцијата.

168
 

Наведените резултати укажуваат дека локалната заедница нема активно 
учество во превенцијата на малолетничкиот криминал, и освен одредени 
проекти и програми на ad hoc база кои имаат краткорочни ефекти, општините 
немаат јасна визија и стратегија за обезбедување безбедни средини за 
живеење.  

Покрај тоа, со цел да се испитаат ставовите на градоначалниците за 
работата на полицијата и за нивната меѓусебна соработка, имајќи го предвид и 
знаењето и функционирањето на ЛСП, на СГГ и на моделот на полициско 
работење со заедницата, во 2011 година, од страна на набљудувачката мисија 
на ОБСЕ во Скопје е спроведено анкетирање на градоначалниците. 
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Резултатите покажуваат дека во однос на соработката со полицијата, 60% од 
градоначалниците одговориле дека е генерално задоволителна, а 28% се 
согласуваат дека таа е добра. Имаат позитивни ставови по прашањето дали 
вложиле заеднички напори во решавање на локалните проблеми, а 79 % од 
ипитаниците сметаат дека полиција се однесува кон граѓаните со почит. Исто 
така, даваат потврдни одговори на ставот: полицијата се обидува да ги 
унапреди односите со општината.

169
  

 
СТАВОВИ НА ПОЛИЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА ВО ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 

Познавањето на состојбата со криминалот и со девијантните однесувања 
во регионот во кој работи полицијата е важен предуслов за преземање 
превентивни активности, засилен надзор и контрола на одредени критични 
места, во рамките на позорната дејност како дел од моделот полициско 
работење со заедницата. Тоа претпоставува познавање на теренот, 
идентификување на локалните проблеми и нивно решавање во соработка со 
заедницата. 

Поради тоа, една од целите на истражувањето беше да се согледаат 
ставовите на полицијата за безбедносната состојба во регионот преку анализа 
на степенот на сериозност на одредени кривични дела и на други девијантни 
појави во регионот во кој работат, на влијанието на факторите што се 
поврзани со заедницата врз стапката на криминал и врз безбедноста во 
регионот, на местото и времето на извршување на кривичните дела, како и на 
запознаеноста со постоењето на одредени места, служби и други општествени 
организации во опкружувањето во кое работат. Познавањето на безбедносната 
состојба и на ризик факторите во заедницата е од големо значење за 
дизајнирање на соодветни превентивни стратегии и пристапи од страна на 
полицијата за превенција на криминалитетот.  

Во однос на безбедноста на главниот град, интересот беше да се согледа 
степенот на сериозност на одредени насилнички кривични дела (физички 
напади, улични тепачки, насилство во училиште, насилство на спортски 
терени, меѓуетнички конфликти, сексуално вознемирување, силување, семејно 
насилство, вандализам, разбојништво), на одредени имотни кривични дела 
(тешки кражби, провални кражби во домови, одземање моторно возило), на 
дела со кои се загрозува безбедноста на сообраќајот и на одредени прекршоци 
против јавниот ред и мир (злоупотреба на дрога, проституција, пијанчење на 
јавни места, вознемирување граѓани).  

Одговорите на испитаниците покажуваат дека најголем процент  од нив 
сметаат дека имотните деликти претставуваат многу сериозен, односно 
сериозен проблем, од кои на прво место се провалните кражби по домови 
(93,5 %), тешките кражби (92,6 %) и разбојништвата (85,5 %). Потоа следува 
злоупотребата на дрога за која одговориле 82,4 % од испитаниците, 
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насилството на спортски терени (78 %), физичките напади (75 %) и 
насилството во училиште (71 %). Најмал проблем, според одговорите на 
испитаниците претставува проституцијата, силувањето, сексуалното 
вознемирување и вандализмот, што е во согласност со малиот број 
регистрирани дела во споредба со другите насилнички дела. Другите одговори 
на испитаниците се прикажани на следниот графикон: 

 

Графикон 1: Степенот на сериозност на одредени кривични дела и 

други девијантни појави во заедницата во која живеат во последните 3 

години. 
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Наведените проценти за перципираната сериозност на имотните деликти 
меѓу испитаниците, се загрижувачки не само за полицијата, туку и за самите 
граѓани.  

Имајќи предвид дека истражуваните кривични дела (кражби, тешки 
кражби, разбојништва и разбојнички кражби) сочинуваат најголем процент не 
само во вкупниот процент на кривичните дела против имотот и имотните 
интереси, туку и во вкупниот криминал, за што беше претходно говорено, 
потребни се сериозни вложувања од страна на полицијата за зголемување и 
ефикасност на откривачката дејност, имајќи ја предвид ниската стапка на 
ефикасност на полицијата во расветлување на имотните деликти.  

Злоупотребата и трговијата со дрога исто така бележи голем процент на 
сериозност во главниот град. За тоа говорат и податоците наведени во 
Стратегијата за дроги на град Скопје, и потребата за зголемување на јавните 
кампањи за превенција од злоупотреба на дрога.  

Генерален е заклучокот дека над 50 % од полицијата има загрижувачки 
ставови за сериозноста на наведените насилнички и имотни кривични дела и 
на другите девијантни појави во регионот каде што работат што е индикатор, 
прво за нивната присутност и чести случувања и второ, за небезбедноста во 
подрајчата каде што тие се извршуваат во последните 3 години.  

На прашањето: Кои од наведените фактори кои постојат во заедницата 
влијаат врз загрозување на безбедноста и на стапката на криминалот во 
регионот во кој живеете во последните 3 години?, најголем процент 
одговориле дека сиромаштијата (67,7 %), злоупотребата на дрога (61,2 %) и 
невработеноста (60,9 %) имаат големо влијание врз стапката на криминал, и со 
тоа врз загрозување на безбедноста. За влијанието на непостоењето на 
рекреативни центри, односно нерегулираниот сообраќај и присуството на 
ноќни барови поголем број од испитаниците одговориле дека немаат или 
имаат мало влијание врз криминалот.  

Наведените податоци укажуваат дека полицијата поголем акцент става на 
неповолните економски околности како криминогени фактори кои го 
условуваат криминалот во една заедница. Злоупотребата на дрога е особено 
именувана од полицијата не само како сериозен проблем според стапката на 
случувања туку и како ризик фактор кој, поради психичката и физичка 
зависност, одредени лица кои конзумираат дрога вршат кривични дела за да 
дојдат до посакуваната доза која им ја ублажува нивната зависност.  

Со цел да се согледа кои се најкритичните, ризични места и ризичен 
период од денот и неделата за извршување на кривичните дела, полицијата 
беше прашана каде и во кои денови од неделата, односно период од денот тие 
најчесто се извршуваат. На првото прашање, најголем процент од 
испитаниците (79,1 %) одговориле дека често, односно секогаш кривичните 
дела се извршуваат во приватни станови, односно куќи. Тоа е во согласност со 
одговорите за степенот на сериозност на провалните кражби по домови. Исто 
така, над 60 % од испитаниците одговорите дека делата најчесто се случуваат 
на неосветлени места, по темни улици или во автобуси. Загрижува фактот што 
за разлика од лани кога инцидентите помеѓу малолетниците се случуваа во 
кругот на училиштата, годинава насилничкото однесување е поприсутно во 
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автобуси на јавниот превоз и на автобуските постојки. Имено, според 
анализата на МВР за состојбата со малолетничкиот криминал, од 
регистрираните случаи на насилничко однесување на млади лица, од кои пола 
се случуваат во автобуси, а другиот дел на автобуски постојки. 
Карактеристично е исто така, што освен еден случај, сите други се извршуваат 
на подрачјето на СВР Скопје. Од извршените напади биле повредени вкупно 
72 лица, а оштетени се и четири автобуси.

170
 Таквите состојби бараат поголема 

заштита, односно зголемено присуство на полицијата на тие места и 
преземање мерки од страна на локалната заедница за улично осветлување и 
уредување на напуштените простори за безбедно движење. Кривични дела 
поретко се случуваат на раскрсници, во ноќни барови, во училишта и во такси 
возила. Конкретно, одговорите се движат во следнава насока:  

 

Табела 10: На кои места/каде најчесто се извршуваат кривичните 

дела во регионот во кој работите? 

  н и ко га ш  ретко  понекогаш  че с то  с еко г а ш  

Приватни станови/куќи  4.5 3 13.4 65.7 13.4 

Трговски центри  6.1 13.6 30.3 43.9 6.1 

 Маркети за храна  6.2 12.3 36.9 41.5 3.1 

 Менувачници/банки 6.1 34.8 33.3 24.2 1.5 

 Раскрсници  12.7 55.6 17.5 14.3 / 

 Училишта  12.9 37.1 24.7 19.4 3.2 

Ноќни барови  11.5 41 24.6 19.7 3.3 

 Обележани паркинг места  10.9 25 21.9 32.8 9.4 

Паркови  1.6 24.2 37.1 33.9 3.2 

 Неосветлени места  3.1 7.8 28.1 53.1 7.8 

 Темни улици  3.1 13.8 21.5 52.3 9.2 

 Автобуси 1.5 14.9 25.4 50.7 7.5 

 Автобуски станици  6.1 18.2 31.8 37.9 6.1 

 Такси возила  7.7 35.4 41.5 15.4 / 

  
На прашањето за времето на извршување, според одговорите на 

испитаниците тие најчесто се случуваат за време на викендите и после полноќ. 
Најретко се случуваат во текот на утринските часови и како што се зголемува 
денот, така и зачестеноста на кривичните дела се зголемува. 

Интересни се одговорите на прашањата за познавањето на 
опкружувањето и на граѓаните во регионот во кој работат. Најголем број од 
нив се изјасниле дека имаат сознанија за лицата кои биле осудени на одредена 
казна (82,1 %), како и за лицата кои манифестираат девијантни однесувања 
(76,8 %). Од 60 до 70 % се движат и одговорите за сознанијата за „лицата кои 
моментално издржуваат казна” и „лицата кои биле жртви на одредено 
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кривично дело„ што е добар показател дека полицијата е запознаена со дел од 
„проблематичните” и „оштетените” граѓани врз кои треба да врши засилен 
надзор и контрола.  

За познавањето на регионот во кој работат, интересен е податокот за 
високиот процент на потврдни одговори за функционирањето на спортски 
објекти (80,9 %). Другите одговори кои покажуваат мал процент на сознанија 
за постоењето на одредени центри за помош и заштита на жртви од криминал, 
на жртви на семејно насилство, служби за згрижување на деца на улица, 
локални форуми на граѓани и слично покажуваат или незнаење за нивното 
постоење или дека воопшто не функционираат такви центри, односно служби 
во регионот во кој работат. Во прилог на тоа се и одговорите „незнам’’ 
бидејќи околу 30 % од испитаниците не знаат дали воопшто постојат 
наведените служби. Секој „теренски” службеник треба да го познава теренот, 
односно ресурсите на локалната заедница од областа на социјалната заштита, 
постоењето на граѓанските организации кои нудат одредени услуги за 
ранливите категории граѓани каде можат да ги упатуваат и на други 
општествени центри чија цел е да го зајакнат функционирањето на 
граѓанскиот сектор во заедницата, преку преземање низа активности и 
иницијативи. Нивната соработка и партнерство се дел од моделот полициско 
работење со заедницата и затоа охрабрувањето на граѓанското општество за 
активно учество во градење политики за безбедноста во заедницата е дел од 
стратешките цели на Министерство за внатрешни работи.  

 
СТАВОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА ВО ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 

Ставовите на граѓаните за сериозноста на истражуваните кривични дела 
во регионот во кој живеат се поврзани со нивното чувство на страв, со 
подготвеноста да учествуваат во превентивни активности во заедницата, како 
и со нивните ставови за полицијата и полициското работење. Во овој дел од 
текстот ќе ги презентираме добиените податоци за сериозноста од одредени 
кривични дела кои се присутни во заедницата, за чувството на вознемиреност 
и за познавањето на капацитетите и ресурсите во заедницата кои се во 
функција на согледување на безбедносната состојба во главниот град од 
аспект на неговите граѓани. Поврзаноста на наведените ставови со фактори и 
состојби ќе биде анализирана во следната глава од извештајот.  

Врз основа на добиените податоци можеме да заклучиме дека најголем 
процент од граѓаните злоупотребата на дрога ја оценуваат како „многу 
сериозен проблем” (70,4 %), а потоа кривичните дела против имотот. Околу 
70 % од испитаниците одговориле дека провалните кражби во домови, 
односно кражбите и тешките кражби претставуваат „многу сериозен”, 
односно „сериозен проблем”. Ваквите одговори кореспондираат со одговорите 
на полицијата, што значи дека наведените кривични дела се најпрепознатлив и 
според нивната присутност и степен на сериозност што ја отсликува и 
состојбата со вкупниот криминал во државата. Исто така, над 50% од 
граѓаните сметаат дека и злоупотребата на алкохолот , односно возењето под 
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дејство на алкохол и пијанчењето на јавни места се исто така „сериозен 
проблем” во заедницата во која живеат. 

Во однос на степенот на сериозност за меѓуетничките конфликти, меѓу 
граѓаните има поделени мислења, одосно околу 30 % од испитаниците сметаат 
дека тие се „сериозен проблем”, додека 27,8 % дека „не се проблем”.  

Ставовите за сериозноста на другите кривични дела и нарушувања на 
јавниот ред и мир се прикажани на табела:  

 

Табела 11: Степен на сериозност на следниве видови кривични дела и 

други девијантни појави во заедницата во која живеете, во последните 

3 години? 

 
  многу 

сериозен 

проблем 

сериозен 

проблем 

малку 

сериозен 

проблем 

не е 

проблем 

незнам 

Разбојништва  30 30 28.9 4.4 6.7 

Физички напади  29.7 25.3 18.7 16.5 9.9 

 Семејно насилство  23.6 24.7 18 13.5 20.2 

 Злоупотреба на дрога  42.9 27.5 13.2 7.7 8.8 

 Трговија со дрога  43.2 17 11.4 6.8 21.6 

 Пијанчење на јавни места  32,2 24.4 17.8 17.8 7.8 

Провални кражби во домови 36.3 33 13.2 9.9 7.7 

 Одземање моторно возило  16.7 23.3 18.9 20 21.1 

Кражби/тешки кражби  37.8 31.1 14.4 8.9 7.8 

 Улични тепачки  27 24.7 22.5 21.3 4.5 

 Вознемирување на граѓани  22.5 25.8 22.5 24.7 4.5 

 Вандализам 25 18.2 18.2 25 13.6 

 Возење под дејство на алкохол 38.6 19.3 22.7 13.6 5.7 

 Загрозување на безбедноста на 

сообраќајот 

28.9 33.3 15.6 13.3 8.9 

 Проституција  23.3 12.2 13.3 16.7 34.4 

 Силување  29.7 6.6 9.9 15.4 38.5 

 Сексуално вознемирување  26.1 6.8 17 17 33 

 Насилство во училишта  27.5 27.5 16.5 14.3 14.4 

Насилство на спортски терени 12.2 31.1 21.1 20 15.6 

Меѓуетнички конфликти  31.1 15.6 15.6 27.8 10 

 
Генерално, граѓаните сметаат дека насилничките и имотните деликти 

претставуваат проблем во заедниците, што укажува на фактот дека, без 
разлика на изворите на сознанија, граѓаните се свесни за нивните случувања.  
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Таквата состојба предизвикува несигурност, чувство на страв од 
криминал, страв од напади врз телесниот интегритет и сопственоста и 
вознемиреност кај граѓаните. Имајќи предвид дека стравот е чувство кое може 
различно да се манифестира според интензитет и силина, граѓаните беа 
прашани во колкава мера се чувствуваат вознемирено кога имаат сознанија за 
случувањата на насилничките и имотните деликти во заедницата во која 
живеат. Нивните одговори се прикажани во следнава табела. 

 

Табела 12: Степен на вознемиреност при сознанија за случување на 

одредени насилнички и имотни деликти во заедницата 

  

1

5

.  

многу 

вознемирен вознемирен 

малку 

вознемирен 

не сум 

вознемирен 

Разбојништва  36.3 35.2 15.4 13.2 

Физички напади  37.4 33 17.6 11 

 Семејно насилство  47.2 23.6 16.9 12.4 

 Злоупотреба на дрога  44.9 23.6 14.6 15.7 

 Трговија со дрога  46.2 18 12.4 22.5 

 Пијанчење на јавни места  18.9 26.7 30 22.2 

Провални кражби во домови 41.7 28.6 17.9 11.9 

 Одземање моторно возило  28.1 21.3 20.2 29.2 

Кражби/тешки кражби  46 29.9 9.2 14.9 

 Улични тепачки  27 28.1 22.5 21.3 

 Вознемирување на граѓани  23.6 25.8 23.6 25.8 

 Вандализам 23.9 29.5 22.7 23.9 

 Возење под дејство на алкохол 38.2 24.7 24.7 12.4 

 Загрозување на безбедност на сооб 42 26.1 18.2 13.6 

 Проституција  32.6 25.6 12.8 29.1 

 Силување  54.4 13.3 15.6 16.7 

 Сексуално вознемирување  41.1 23.3 14.4 21.1 

 Насилство во училишта  37.9 33.3 16.1 12.6 

Насилство на спортски терени 23.9 25 29.5 21.6 

Меѓуетнички конфликти  48.9 23.3 8.9 18.9 

 
Наведените податоци укажуваат дека околу и над 70 % од граѓаните се 

вознемируваат при сознанијата за сторени кривични дела во нивната 
заедница. За одбележување е фактот што покрај за имотите деликти, голем 
процент (72,2 %) од испитаниците одговориле дека се чувствуваат многу 
вознемирено, односно вознемирено при сознанијата за меѓуетнички 
конфликти. Најмала вознемиреност покажуваат кај кривичното дело 
„одземање моторно возило” и кај појавата на проституција, и мала кај 
насилство на спортски терени и возење под дејство на алкохол.  
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Врз основа на податоците, генерално, можеме да заклучиме дека 
граѓаните најголема вознемиреност чувствуваат кога им се заканува опасност 
од напад врз сопственоста, или телесниот интегритет, додека најмала 
вознемиреност за оние кривични дела чии последици, според степенот на 
сериозност, не предизвикуваат штета од голема вредност или од големи 
размери (на пример, одземање моторно возило, вознемирување на граѓани, 
вандализам) или се јавуваат анонимни жртви кои не пробудуваат 
вознемиреност кај поединците (на пример, проституција, насилство на 
спортски терени).  

Интересни се одговорите на прашањето за чувството на вознемиреност 
при помислата за сопствената и за иднината на своето семејство. Имено, 
граѓаните одговараат дека повеќе се вознемирени кога се наведени општи 
формулации („загрижен сум за моето семејство” во споредба со загрозувања 
од конкретни напади („дека некој може да провали во нашето возило” или 
„дека јас или член од моето семејство може да биде жртва на сексуално 
насилство”). Исто така, поголема е вознемиреноста при помислата за 
семејството. Ваквите одговори се очекувани бидејќи луѓето понекогаш 
чувствуваат вознемиреност поради нешто неизвесно, временски неодредено, 
неконкретно и повеќе се плашат за своето семејство што го истакнува 
поизразеното чувство на припадност и заедништво.  

Не се за изненадување ни одговорите на прашањето за факторите кои 
имаат влијание врз загрозување на безбедноста, бидејќи најголем процент од 
граѓаните ги посочиле недостаток на вработување во заедницата, 
злоупотребата на дрога и недостатокот на рекреативни места за младите. 
Оттука, голем процент од испитаниците проблемот со безбедноста го гледаат 
во неможноста граѓаните своето знаење, способности и потреби да ги остварат 
на легален начин со користење на расположливи и достапни ресурси.  

И покрај тоа што проблемот со криминалот го сметаат за  сериозен 
проблем, мал е процентот на оние испитаници кои се чувствуваат загрозено во 
нивното соседство (8,8 %), но веќе на следното прашање нивните одговори се 
разликуваат, односно речиси мнозинтсво од испитанците (47,7 %) одговориле 
дека постои дел од градот во кој воопшто никогаш не би отишле сами. 

Во однос на местото на извршување, најголем процент од испитаниците 
(56,8 %) сметаат дека кривичните дела секогаш, односно често се извршуваат 
на темни улици, на неосветлени места, а потоа во автобуси и во училишта, 
додека ретко во такси возила и на раскрсници. Одговорите на прашањето за 
времето на извршување кореспондираат со одговорите на полицијата , односно 
и граѓаните сметаат дека најчесто кривичните дела се извршуваат во 
вечерните часови и за време на викендите.  

На прашањето: Дали се запознаени со функционирањето на одредени 
места и центри во заедницата во која живеат (дневни центри за одвикнување 
од дрога, социјални служби за згрижување на деца на улица, на жртви на 
семејно насилство, центри за информирање за превенција на криминалитетот, 
за помош и поддршка на млади и слично)? изненадува податокот што укажува 
дека речиси половина од испитаниците не знаат за постоењето на наведените 
центри (со исклучок на постоењето на спортски објекти, за што одговориле 



113 

 

73,9 % од граѓаните дека се запознати, наспроти 12 % дека не се запознати). 
Исто така, процентот на испитаниците кои сметаат дека не постојат такви 
центри се движи од 30 % до 40 %, додека само мал процент смета дека тие 
функционираат во заедницата во која живеат и тоа најмногу центри за 
заштита и згрижување на жртви на семејно насилство (21,7 %) и социјални 
служби за згрижување на деца на улица (18,5 %). Мнозинството од 
испитаниците не знаат за постоењето на ЛСП и за локални форуми за 
превенција, односно 43,5 % сметаат дека ЛСП не функционираат во нивните 
општини. Другите одговори се движат во следата насока.  

 

Табела 13. Дали во заедницата во која живеете функционираат? 

 
 да  не незнам 

Дневни центри за одвикнување од дрога 14.3 56 29.7 

Невладини организации за помош и заштита на 

жртви  8.8 54.9 36.3 

Социјални служби за згружување на деца на улица  18.5 37 43.5 

Спортски објекти  73.9 12 14.1 

Центри за помош и поддршка на млади  17.4 37 45.7 

Центри/служби за превенција на криминалот 10.9 42.4 46.7 

Локални форуми на граѓани  17.4 32.6 50 

Локални совети  за превенција на криминалот 4.3 43.5 52.2 

Центри за заштита и згрижување на жртви на 

семејно насилство  21.7 40.2 38 

Центри каде се добиваат информации за превенција 

од криминал 12.1 41.8 45.1 

Центри каде се добиваат информации за надомест на 

штета од криминал 11.2 41.6 46.1 

 

Наведените податоци ги потврдуваат резултатите од неколку 
истражувања спроведени во РМ за недоволната развиена свест и познавање на 
граѓанското општество. Поврзаноста со учеството и со други фактори ќе биде 
предмет на анализа во седмата глава од извештајот.  
 
 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ОД ЧЕТВРТА ГЛАВА  

1. Стапката на пријавениот класичен криминал во Република Македонија 
и во градот Скопје бележи тренд на постојано зголемување за што 
говорат статистичките податоци на релевантните институции. Таквата 
состојба претставува проблем не само кај граѓаните, поради нивното 
чувство на страв, туку и кај полицијата поради ограничените ресурси и 
капацитети да се справат, пред сè со имотните кривични дела, кои се 
најзастапени во вкупниот обем на криминал. За тоа говори и ниската 
стапка на ефикасност, која се намалува во последните години.  
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2. Насилството е придружна појава при извршувањето на одредени 
кривични дела и тоа е основен загрозувач на безбедноста во главниот 
град. И покрај тоа што статистиката за бројот на прекршоци против 
јавниот ред и мир бележи континуиран пад во последните години, 
евидентен е порастот на училишното насилство, на насилничките 
однесувања на јавните автобуски постојки, како и при масовните  
собири и протести. Тоа е индикатор за постоење на нетрпеливост меѓу 
групи од различни етнички заедници, односно на наталоженото 
незадоволство кај одредена група на граѓани кои се манифестираат во 
насилничко однесување. 

3. Макросоцијалната клима во главниот град оди во прилог на 
намалување на неговата безбедност, бидејќи сиромаштијата, 
зголемувањето на густината во градот, намалувањето на слободниот 
простор за движење, намалувањето на неформалната општествена 
контрола, ограничените капацитети на формалниот ситем се 
неповолни состојби кои го условуваат процесот на криминогенеза не 
само кај индивидуалното човеково поведение, туки и воопшто, ја 
поттикнуваат и стимулираат дезорганизацијата во општеството што 
дирекно влијае врз неговата безбедност.  

4. Полициските службеници во СВР Скопје ја препознаваат и 
потврдуваат сериозноста на одредени кривични дела, а особено 
стапката на случувања на провалните кражби, тешките кражби, 
злоупотребата на дрога и на одредени насилнични кривични дела. 
Таквата загриженост е во согласност со стапката на нивната 
ефикасност во расветлувањето на имотните кривични дела, и сè 
почестите откривања на трговија со дрога, кои се медиумски 
покриени. Главна причина за таквите случувања ги наоѓаат во 
неповолните економски услови. Проблемот со кражбите и 
злоупотребата на дрога својата етиолошка димензија длабоко ја има во 
неуспехот на општеството да обезбеди соодветна помош и поддршка 
на таквите граѓани. Меѓуетничките конфликти се политички 
мотивирани и сè додека не се постигне политички и општествен 
консензус по одредени прашања кои се важни за заеднички живот на 
сите граѓани во државата ќе постојат организирани и индивидуални 
меѓуетнички инциденти.  

5. Имајќи предвид дека меѓуетничките конфликти, насилствата на 
автобуски постојки, училишните насилства се медиумски покриени, 
можеме да најдеме одредена поврзаност меѓу учеството на медиумите 
во креирањето на јавната слика за криминалот. Тоа е добар предмет на 
анализа за некои други квалитативни и квантитативни истражувања. 
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ПЕТТА ГЛАВА 

УЛОГА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА 

КРИМИНАЛИТЕТОТ БАЗИРАНА НА ЗАЕДНИЦАТА: СОСТОЈБИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

РЕФОРМА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: 

ПОЛИЦИЈАТА КАКО ЈАВЕН СЕРВИС ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ  

Во Република Македонија, полицијата и полициското работење станаа дел 
од стратешките документи на Владата на РМ, почнувајќи од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација на Република Македонија со Европската унија 
(2001), Рамковниот договор од 13.08.2001, Националната Стратегија за 
интеграција на Република Македонија во Европската унија од 6 септември 
2004 година. Идеите и препораките што произлегоа од тие процеси најдоа свој 
нормативен израз во Стратегијата за реформа на полицијата од 2003 година, 
во новиот Закон за полиција, Законот за внатрешни работи и во Стратешките 
планови на Министерството за внатрешни работи кои се обновуваат и 
усвојуваат на секои две години. Тие беа иницирани и поддржани во рамките 
на CARDS програмата на Европската унија и преку Twining проектите во кои 
реформите на полицијата беа нормирани во делот на Правда и Внатрешни 
Работи и опфатија повеќе области. Основна цел на реформите е 
воспоставување на ефективна, јавно одговорна полициска служба и гледање 
на полицијата како јавен сервис во функција на граѓаните. Покрај другите 
посебни цели, значаен аспект е ставен на градењето партнерски односи со 
граѓаните во заедницата со цел да се зголеми нивната доверба во полицијата, 
да се намали стравот од криминал и да се зголеми безбедноста во заедницата. 
Тоа значи редефинирање и засилување на позорната дејност на полицијата во 
Република Македонија која добива поинаква димензија, форма, содржина и 
институционализација. Станува збор за прифаќање на моделот полициско 
работење со заедницата: 

 Запознавање на граѓаните со активностите на полицијата; 
 Меѓусебно запознавање со состојбата на криминалот и со 

безбедносната состојба во средината; 
 Едукација на граѓаните за превенција од криминал;  
 Едукација на граѓаните за заштита, препознавање ризици, 

пријавување кривични дела; 
 Идентификување на причините и ризик факторите; 
 Заедничко решавање на проблемите во заедницата. 

Препораките за операционализација и институционализација на тој модел 
се реализираа преку: 

 Формирање одделенија за превенција во рамките на СВР; 
 Формирање локални совети за превенција: според информацијата на 

МВР од 2009 година ЛСП се формирани во 34 општини на кои 
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заседава градоначалникот на општината, а командирот на полициската 
станица е негов заменик;

171
 

 Формирање советодавни групи на граѓани: според информациите на 
МВР, СГГ се воведени за прв пат по 2001 година во кризните региони 
во западниот дел од Република Македонија и за десетина години тие 
се проширени на целата држава. Досега се формирани околу 140 СГГ; 

 Обука на полициски службеници за превенција: обучени се 79 
инспектори за првенција од кои поголемиот дел ги вршат работите во 
полициските станици од општа надлежност. Покрај нив, за непосредно 
превентивно работење се обучени и дел од полицајците во ПСОН, кои 
се одговорни, покрај за вршење на своите вообичаени дневни 
активности, и за комуникација и соработка со граѓаните, со локалните 
совети за превенција и со советодавните групи на граѓани во оние 
подрачја каде што се формирани;  

 Спроведување проекти за превенција;
172

 
 Изработка на прирачници за превенција „Основи на превентивно 

полициско работење” (2013),
173

 Училишен прирачник „Реонскиот 
полицаец ве советува”, Прирачник за полициско постапување со деца 
(2009)

174
 

 Изработка на промотивни материјали за превенција; 
 Истражувањa за полициското работење во заедницата од страна на 

МВР и ОБСЕ мисијата во Скопје.  
Целта и програма за градење партнерски однос помеѓу полицијата и 

граѓаните е интегрален и постојан дел од стратешките планови на 
Министерството за внатрешни работи, во делот за Јавната безбедност: 
програмата за подрачните полициски служби Секторите за внатрешни работи. 
Во последниот стратешки план за 2014-2016 година е наведено дека во 
рамките на проектот „Градење партнерски однос ``Граѓанин – полиција`̀  се 
реализираат активности во насока на заокружување на мрежата локални 
совети за превенција; понатамошни континуирани активности за 
одржливост на формирани Советодавни Групи на Граѓани, како и 
формирање на нови советодавни групи; имплементација на Стратегијата за 
превенција; зајакнување на капацитетите на Одделенијата за превенција во 
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сите Сектори за внатрешни работи на оперативно ниво; јакнење на 
капацитети на полицијата задолжени да работат на областа на превенција 
на тактичко ниво (инспектор за превенција во Полициска станица). 
Развивање на односите со јавноста, односи со печатените и електронски 
медиуми на регионално и локално ниво; јакнење на соработката со невладини 
организации, како и развивање на концепт на мултиетничка полиција, 
односно правична застапеност на сите заедници во полицијат”„. Основна 
цел на проектот е зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата, 
додека очекувани резултати се: 

- Број на набaвени возила за потребите на СВР; 
- Подобрена комуникција и зголемен степен на јавна доверба во 

полицијата  
- Зголемено ниво на соработка и размена на информации; 
- Изграден партнерски однос во решавањето на локални проблеми меѓу 

полицијата и граѓаните; 
- Навремено идентификување на проблемите во заедницата и 

дефинирање на стратегија за постапување за решавање на 
проблемите 

- Информирана јавност за прашања од областа на криминалот, ЈРМ, 
безбедноста во сообраќајот и останато безбедносно интересни 
настани и појави;  

- Превентивно постапување на полицијата;  
- Доближување на униформираната полиција до малолетниците преку 

развивање на едукативни програми за млади и разбивање на 
предрасуди за полицијата и градење пријателски односи; 

- Зголемена соработка со други органи на државна управа и Невладини 
организации и координација на активности во врска со проблеми кои 
бараат интегриран пристап. 
 

Врз основа на претходното можеме да констатираме дека Министерството за 

внатрешни работи вложува одредени напори за спроведување на 

предвидените стратешки цели и активности со цел да се зголеми нивната 

меѓусебна соработка, да се врати довербата на граѓаните во полицијата и да се 

подобри безбедноста во заедниците. 
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МОДЕЛОТ ПОЛИЦИСКО РАБОТЕЊЕ СО ЗАЕДНИЦАТА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: ФИЛОЗОФИЈА НА РАБОТЕЊЕ 

ИЛИ ПАРЦИЈАЛЕН ПРИСТАП 

 
Правна поставеност 

 
Во обидот да одговориме на поставеното прашање, прво ќе направиме 

анализа на нормативната поставеност на тој модел.  
Закон за полиција. Законот за полиција

175
 го нормира работењето на 

полицијата во заедницата во член 11 (иако експлицитно не го користи 
терминот полициска работа во заедницата), во кој се задолжува полицијата да 
соработува со граѓаните, здруженијата на граѓани и други правни лица, да 
соработува со органите на општините и на град Скопје поради подобрување 
на безбедноста и спречување и откривање на кривични дела и прекршоци. 
Поради остварување на соработката и градење доверба и партнерски однос 
помеѓу полицијата и граѓаните во членот е предвидено во општините да се 
формираат заеднички координативни тела со цел да се подобри јавната 
безбедност. Значи, Законот постави основи за институционализација на дел од 
превентивното работење и можност за мултисекторски пристап во 
решавањето на одредени безбедносни прашања во општините.  

Правилник за начинот на вршење на полициските работи .
176

 Во 
правилникот, во делот за одржувањето на јавниот ред и мир е регулирана 
позорната, патролната и мотопатролната дејност кои се дефинирани како 
„непосредно превентивно работење на полициските службеници” кои со 
своето непосредно присуство и преземање дејствијата го одржуваат јавниот 
ред и мир, го заштитуваат животот и личната сигурност и имотот на 
граѓаните, спречуваат извршување на казниви дела и безбедноста на 
сообраќајот на патиштата, укажуваат потребна помош и заштита на граѓани и 
вршат набљудување на подрачјето со забележување и оценка на 
безбедносната состојба.

177
 Наведените дејности се дел од моделот полициско 

работење со заедницата, односно позорната дејност само во соработка, 
меѓусебно запознавање и стекнување доверба кај граѓаните може да даде 
очекувани резултати. Покрај тоа, во Правилникот, во делот за спречување на 
кривични дела и прекршоци е издвоена посебна глава за остварување на 
општата и на посебните видови превенција, кои се остваруваат преку 
преземање конкретни и организирани чекори и мерки за утврдување на 
причините кои условуваат криминални и асоцијални однесувања. Дел од 
предвидените мерки бараат колективен пристап, помош и соработка од 
заедницата, без која, исто така, планираните превентивни мерки не би имале 
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успех. Тоа е екплицитно наведено во членот 94 кој наведува кон кои 
активности може да биде насочено непосредното превентивно дејствување на 
полициските службеници: „кон јакнење на соработката со органите на 
единиците на локалната самоуправа и здруженијата на граѓани за сузбивање 
на асоцијалните појави и однесувања кои имаат рефлексија на безбедносната 
состојба на подрачјето”. Оттука, иако во Правилникот не се употребени 
термините: полицаец за превенција, инспектор за превенција, Одделение за 
превенција, полициско работење со заедницата, ниту е дефиниран и нормиран 
„начинот за вршење на нивните полициски задачи”, сепак, законодавецот дава 
одредени општи насоки за вклучување на заедницата во решавање на 
одредени проблеми и прашања поврзани со безбедноста што се дел од 
моделот полициско работење со заедницата. Донесување посебно упатство за 
нормирање на превентивното работење ја зацврстува тезата дека Програмата: 
„градење партнерски однос полиција-граѓанин” значи парцијално 
спроведување на моделот полициско работење со заедницата кое не внесе 
суштински и значајни промени на полициското работење на локално ниво во 
нашата држава.  

Кодекс на полициска етика.
178

 Во Кодексот на полициска етика се 
зборува за принципот “полициско работење во заедницата” врз кој се 
организира полицијата, што овозможува воспоставување на односи полиција 
и јавност и соработка со други државни органи, единици на локалната 
самоуправа, здруженија на граѓани и со самите граѓани, а придржувањето до 
етичките стандарди како еден од условите за заштита на човековите слободи и 
права.

179
 Наведената одредба од кодексот укажува дека полицијата се 

организира согласно тој принцип, но дали подрачните полициски служби, 
одделенијата за превенција и полициските службеници кои дејствуваат на 
позорни реони и оние кои се обучени за превенција суштински го остваруваат 
тој принцип е предмет на анализа.  

Прирачник за инспектор за превенција.
180

 Во прирачникот се наведува 
дека за да се постигне добра соработка помеѓу полицијата и граѓаните мора: 
„да се собираат и анализираат информации за да се врши мониторинг на она 
што се случува во полицијата и она што се случува во заедницата, 
менаџментот во полицијата да ги поддржува и охрабрува полициските 
службеници во нивната инвентивност и креативност во извршувањето на 
задачите, и постојано да се оценуваат резултатите и ефективноста на 
стратегиите за да се направи нивно прилагодување со цел да им се излезе во 
пресрет на потребите на граѓаните“. Интересно е да се одбележи дека во 
прирачникот проблемот се дефинира како „состојба која е алармантна, 
штетна, заканувачка, предизвикува страв или има потенцијал да предизвика 
неред во локалната заедница, особено инциденти извршени на препознатлив 
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начин врз вообичаена жртва или на позната географска локација преку процес 
на осмислување и спроведување на стратегии за изнаоѓање на решение или за 
трансформирање на несакана ситуација во посакувана“. Криминалниот 
проблем е објаснет преку Триаголник на кривичното дело: жртва, сторител и 
средина (локација и услови во кои е извршено кривичното дело). Овде може 
да се препознае користење на криминолошките теории за рутинска активност 
и рационален избор, но прирачникот не се повикува на нив. Треба да се 
истакне дека во прирачникот за решавање на проблемите се предлага моделот 
SARA (преведен на македонски значи истражување, анализа, решение и 
проценка на ефективноста на решението) што е дел од модел на полициска 
работа насочен кон проблемите предложен од Голдстеин

181
. 

Криминалистичката анализа е оценета како срцето на процесот за решавање 
на проблемот со задача да утврди кои услови или настани му претходеле на 
проблемот, кои настани го придружувале проблемот, кои се последиците, 
колку често се појавува проблемот, колку долго е присутен проблемот во 
заедницата и да предложи мерки и активности за решавање на проблемот. Во 
делот посветен на обврската на полицијата да ја едуцира јавноста користени 
се некои елементарни сознанија од теоријата на ситуациона превенција, 
повторно без да се повика на неа. И покрај тоа што Прирачникот само 
рудиментирано ги користи криминолошките теории и научните сознанија за 
криминалистичката анализа сепак претставува исчекор во осовременување на 
обуката на полицијата. 

Во прирачникот Основи на превентивно полициско работење
182

 се 
дефинира полициско работење во соработка со заедницата како: „Пристапот 
кон полициско работење што го нагласува интегрираното и координативно 
користење и на полициските и на ресурсите на заедницата, филозофија 
којашто истовреме ги води стиловите на управување и оперативните 
стратегии, но и пристап кој исто така ги нагласува воспоставувањето на 
партнерство помеѓу полицијата и заедницата и пристап кон решавање на 
проблемите што навистина одговараат на уникатните потреби на секоја 
заедница“. Овде нема детаљно да ја коментираме дефиницијата, но мора да 
истакнеме дека нагласувањето на користењето на ресурсите е проблематично, 
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 Во Прирачникот се вели: „Секој полициски службеник мора да располага со 

стручно знаење, но  полицискиот службеник за превенција мора да ги поседува и 

следните карактеристики: професионалност, почитување, самоиницијативност, 

комуникативност и љубезност, да биде личност со позитивна енергија, личност со 

став кој покажува дека им служи на граѓаните, да биде љубопитен, комуникативен, 

остроумен, аналитичен, педантен и одговорен, пријатна личност и со примерен 

изглед, толерантен кон фрустрации“. Изнесените ставови во Прирачникот отвараат 

многу прашања како на пример: Зошто само полицискиот службеник за превенција 

треба да ги поседува наведените карактеристики, или кои карактеристики ги 

поседуваат другите полициски службениси, особено тие што работат во посебните 

единици на полицијата? Во Основи на превентивно полициско работење (2013), Отсек 

за превенција и ПСОН – СВР Скопје стр.14-15 



121 

 

а интересно е што граѓанинот воопшто не се споменува. И не само оваа 
дефиниција, и други делови од Прирачникот се конфузни и контрадикторни, 
што само потврдува дека „преведување“ на добри пракси не ветува успешна 
имплементација на терен.

183
    

Стратешки план на МВР 2014-2016. Во последните стратешки планови 
на МВР, Програмата: „градење партнерски однос полиција-граѓанин” е 
издвоена како посебен проект во рамките на јавната безбедност со 
дефинирани активности, резултати и индикатори. Иако се направени одредени 
промени на организационо ниво, сепак, тежината и основниот акцент на 
превентивното полициско работење е ставен на одделенијата за превенција 
при СВР, на инспекторите за превенција и на предвидените проекти кои се 
спроведуваат на национално или на локално ниво, чија цел е најчесто 
подигнување на свеста на граѓаните за превенција на одредени девијантни или 
криминални појави. Вака поставениот модел издвојува посебна позиција, 
односно функција на полициски службеници кои ќе бидат активно вклучени 
во предвидените проекти, во советодавните групи на граѓани и во локалните 
совети за превенција. Тоа не значи промена на филозофијата на полициското 
работење генерално, ниту пак промена на традиционалниот начин на 
полициско работење, зашто потпирањето само на ограничениот број 
полициски службеници за превенција и само на предвидените проекти кои 
имаат краткорочни ефекти, не ја остварува суштината и целите на моделот 
полициско работење со заедницата. Неговата суштина е децентрализација на 
полициските функции и спуштање на основната полициска задача за заштита 
на граѓаните, одржување на јавниот ред и мир и создавање безбедни заедници 
на почетното ниво преку проактивно дејствување. Тој модел бара промена на 
филозофијата за полициското работење од страна на целата полициска 
структура, а не само парцијално. Полициското работење со заедницата не е и 
не смее да се разгледува како еднократно запознавање со граѓаните преку 
организирање заеднички средби, делење флаери, давање совети, посети во 
училишта. Тие се само дел од облиците на соработка и служат како алатка за 
запознавање на заедницата, граѓаните, проблемите. Оттука, моделот 
полициско работење со заедницата не е и не треба да се сведе и заврши само 
со формирање дополнителни тела на национално и на локално ниво (како што 
се на пример, локални совети за превенција) и со обучување на одредени 
полициски службеници за соработка со заедницата (без разлика како се 
викаат, дали liaison officer, community officer или офицер за превенција). Тоа 
мошне добро го истакнуваат Мекенси и Хенри, коишто велат дека успехот на 
моделот полициско работење со заедницата е многу повеќе од функција на 
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 Еве примери за несоодветно дефинирање на проактивно работење и 

партнерство :„Проактивниот пристап открива дека полицијата не е единствено 

одговорна за решавање на проблемите кои го засегаат локалното   население“ и 

„Споделената одговорност за решавање на проблемите покажува дека постои 
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оние полициски службеници кои се избрани да бидат вклучени во одредена 
програма.

184
  

Стратегија за обука на вработените на МВР 2012-2014. Стратегијата за 
обука на вработените на МВР е документ кој ја дефинира важноста од 
стекнување вештини и компетенции на сите вработени во МВР, ги дефинира 
основните стратешки приоритети и различните видови обука почнувајќи од 
основна обука за полицаец со која се сака кандидатите за полицаец да стекнат 
компетенции за работна функција „во остварувањето на ефикасна јавна 
безбедност”. Игнорирањето на знаењата, вештините и компетенциите на 
кандидатите за вршење полициска задача со заедницата значи отпор кон 
промена на филозофијата и начинот на полициското работење, како и на 
системот на вредности што треба да се стекнат уште во текот на основната 
обука.  

Наставна програма и наставен план за основна обука. Неразбирањето 
на суштината на моделот полиција во заедница може да се препознае преку 
содржината на наставната програма и наставниот план за основна обука. Сè 
уште ставот на нашата полиција е дека треба да се обучат одговорни, 
компетентни, самостојни полициски службеници кои совесно ќе ги 
спроведуваат полициските овластувања дефинирани во Законот за полиција. 
Конкретно, профилот на работа се состои во владеење на суштинските 
активности кои се „јасно определени задачи кои полицискиот службеник 
треба да ги извршува во јавен ред и мир, сообраќај и гранична контрола”. 
Оттука, основната обука не предвидува часови за воспоставување односи на 
соработка со граѓаните, што ја потврдува тезата дека моделот полициско 
работење со заедницата функционира како посебен, парцијален проект, 
издвоен во рамките на еден дел од организационата структура на полицијата, 
без да се запознаат и вклучат полицајците на терен. Уште повеќе, во 
наставната програма (и во наставните материјали) за почетна обука воопшто 
не е спомнат моделот на полициско работење со заедницата, освен што е 
предвидена едукација за сервисна ориентираност на полицијата од 4 наставни 
часа на тема: „Воспостави и изгради близок однос со граѓаните и со локалните 
авторитети” и за јавен ред и мир на тема: „Превенција и препознавање на 
прекршоци” во траење од 12 наставни часа. Доколку се има предвид дека се 
предвидени вкупно 1134 наставни часа за обука, за наведените теми се 
издвоени многу малку часови, односно само 1,06%. Исто така, раздвојувањето 
на позорната и на патролната дејност со задачите и активностите на 
полицискиот службеник за превенција е погрешно и неприфатливо. 
Суштината на моделот за да се постави на цврсти основи треба да се 
остварува преку улогата на патролниот службеник.

185
 Затоа, за да се направи 

вистинска реформа потребна е промена на стилот на полициското работење на 
сите нивоа во рамките на полициските станици и секторите за внатрешни 
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работи. На првото ниво на обичен полицаец или патролен офицер, моделот 
значи промена на системот на вредности, на начинот на размислување, 
ослободување од зацртаните шаблони, од рутинско извршување наредби, од 
преземањето улога само на известувач и слично. Моделот исто така бара 
промена и во работењето на инспекторите, командирите, повисоките 
старешини кои го сочинуваат второто ниво во рамките на ПС и секторот. 

Според сегашната поставеност на моделот во нашите СВР, постојат 
помали шанси за враќање на довербата на граѓаните во полицијата, односно 
свест и волја граѓаните активно да се вклучат во решавање на проблемите во 
заедницата. Ваквиот став, сепак, треба да се поткрепи со одредени 
истражувања и евалуации од спроведените мерки, иако превенцијата е тешко 
мерлива и е потребен подолг временски период за да може да се утврдат 
одредени ефекти врз безбедноста во заедниците.  
 

 ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ОД ПЕТТА ГЛАВА  

1. Од анализата на стратешките документи и законската и подзаконска 
регулатива што ја регулира полициската служба и полициското работење нема 
единствено разбирање и општоприфатена терминологија за моделот 
полициско работење со заедницата. Иако ние го прифативме терминот 
полициско работење во соработка со заедницата (образложено во дефинирање 
на клучни термини), во документите на МВР се користат термините: „концепт 
на полициско работење во соработка со зедницата”

186
 (што е можеби 

најблизок); проект/програма: градење партнерски однос полиција – граѓанин, 
афирмиран принцип на community policing

187
, принцип полициско работење со 

заедницата,
188

 (полицијата се организира согласно принципот на полициско 
работење со заедницата што овозможува воспоставување на односи на 
релација полиција јавност а со тоа и ефикасна соработка со други државни 
органи, единици на локална самоуправа, здруженија на граѓани и граѓани – од 
Кодекот на полициска етика). Ваквата различна употреба укажува дека тој 
принцип различно се разбира и применува, но генерален е заклучокот дека тој 
е парцијален пристап издвоен како еден аспект на полициското работење, кој 
се спроведува во форма на проекти од страна на посебно обучени лица за 
превенција. 

 
2. Македонската полиција сè уште го промовира моделот на борба против 
криминалот врз принципите на ефикасност, професионалност и одговорност 
што може да се согледа од стратешкиот план и од наставната програма. 
Меѓутоа и моделот на борба против криминалот во документите на МВР е 
делумно противречен. Имено, во расправите во Собранието на РМ, во 
извештаите и соопштенијата од работата на Владата на РМ, ниту од МВР нема 
достапни анализи за застапеноста и можните ризици од поединечни 
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криминални феномени и проценка на заканите од истите врз безбедноста на 
државата и граѓаните. Оттаму, е нејасно како МВР ги определува 
стратегиските, оперативните и тактичките задачи и приоритети, или на друг 
начи кажано како доаѓа до одлуките што ќе работи. Останува впечатокот дека 
полицијата реагира и се обидува да ги спречи криминалните појави во 
динамиката на нивно јавно јавување, а не врз основа на аналитички проценки 
за степенот на загрозеност од конкретени криминални феномени. Се добива 
впечаток дека определување на приоритети во полициското работење се 
претвори во „гасење на пожар“, а не во конзистента пракса која се потпира на 
криминолошката прогностика. Зарем полицијата немаше доволно 
информации да процени дека поради состојбите во Ирак и Сирија може да се 
очекува наплив на мигранти од тие земји и да преземе зајакнати мерки за 
обезбедување на зелената граница на нашата земја, а не истите да ги открива 
на железничката станица во Велес? Дали е ефикасна и ефективна борбата 
против криумчарењето мигранти ако истите се пронајдат длабоко во 
територијата на земјата, што повлекува големи финансиски сретства за нивно 
згрижување, помош и враќање во земјите од кои влегле во Р.Македонија? Со 
ова не сакаме да кажеме дека е можно искоренување на криминалот, но е 
недозволиво постојано да бидеме затекнати и изненадени. Доколку полицијата 
е присутна на теренот, ако контактира со граѓаните во нивната средина, може 
да дознае дека некои непознати лица престојуваат во нивното село, населба и 
дека тоа ги вознемирува и плаши. Впрчем и криминалците не се совршени.  

3. Зголемениот тренд на загрозување на безбедноста во нашата држава може 
да се согледа од континуираното зголемување на насилничкиот и имотниот 
криминал во последните 7 години, а таквата статистика се потврдува и од 
одговорите на граѓаните и на полицијата за сериозноста на проблемите во 
заедницата, што укажува дека или моделот не е применет, не е прифатен или 
не е ефикасен. Во врска со ова прашање, од анализата на другите податоци 
произлегува дека моделот е парцијално применет, и поради непостоење 
соодветна обука за полицијата воопшто, не е разбран. Тоа не наведува на 
заклучокот дека моделот така како што е поставен не придонесува за 
намалување на криминалот и за подобрување на безбедноста. 

4. Моделот на полициска работа со заедница ако се потпира на работата на 80 

или 100 обучени полициски службеници за превенција нема да биде успешно 

имплементиран во праксата. Потребно е вкупниот состав на полицијата 

задолжен за позорна и патролна работа, покрај извршување на контролната 

функција (спречување и откривање на кривични дела и прекршоци) да биде 

вклучен во превентивното работење, а тоа се однесува и на раководните 
полициски службеници.  
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ШЕСТА ГЛАВА 

ТЕРЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ: РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
Имајќи ја предвид повеќедимензионалноста на истражувањето и 

големиот број отворени прашања и дилеми кои произлегоа од елаборацијата 
на проблемот и од странските и досегашни искуства, за презентацијата на 
резултатите и дискусијата се определивме за следниов пристап: да одговориме 
на неколку прашања кои произлегоа од поставените цели и хипотези во 
рамките на двете емпириски истражувања. Наведениот начин го прифативме 
за да избегнеме конфузност на податоците од двете истражувања и да ги 
елаборираме резултатите во една целина бидејќи основната цел е  да се согледа 
поврзаноста на факторите од заедницата и полицијата со безбдноста на градот 
Скопје. 

 
ЧУВСТВОТО НА СТРАВ И НА ВОЗНЕМИРЕНОСТ КАЈ ГРАЃАНИТЕ И 

НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛ ИТЕТОТ 

Кога говориме за чувството на страв во стручната литература има многу 
теории и студии кои ги објаснуваат различните аспекти на тоа чувство, а 
особено кога тоа е поврзано со криминалот. Психолошката ориентација, 
стравот од криминал го врзува со чувства, како емоционална реакција на  
ризикот од криминал кој е перципиран како лична закана. Други на таа 

состојба ѝ додаваат уште односи и реакции на индивидуата, како на пример, 
перцепцијата за можноста и ризикот да стане жртва, последиците кои би 
можеле да произлезат од можната виктимизација и однесувањата на 
индивидуата за да ја одбегне, односно намали можноста за станување жртва 
на криминал. Наведените елементи (емоциите, перцепциите и однесувањата) 
се во суштина емоционален, когнитивен и бихејвиорален аспект на стравот од 
криминал.

189
 При неговата анализа, истражувањето се ограничи само на 

емоционалниот аспект, односно се испитуваше чувството на вознемиреност 
кај граѓаните при помислата за одредени кривични дела, дали се чувствуваат 
безбедно во заедницата и дали се плашат да одат сами во одредени делови од 
заедницата.  

Имајќи предвид дека во претходните излагања во извештајот направивме 
дескриптивна анализа на чувството на страв и вонезмиреност на граѓаните 
како дополнителен индикатор за безбедноста во регионот, во овој дел ќе се 
обидеме да откриеме одредени врски меѓу повеќе варијабли. Во таа насока, 
чувството на страв и вознемиреност го зедовме како зависна варијабла која 
сакаме да ја испитаме поврзана со одредени независни варијабли. Конкретно, 
сакавме да испитаме дали одредени социјално-демографски карактеристики 
на граѓаните (пол, возраст, образование, материјален статус, семеен статус, 
место на живеење) се поврзани со нивното чувство на страв. Покрај тоа, 
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чувството на страв го поврзуваме и со ставот на граѓаните за степенот на 
сериозност на одредени кривични дела, со нивното задоволство и степен на 
довербата во полицијата, со односот на полицијата кон граѓаните, со 
ефикасноста на полицијата при извршувањето на одредени полициски задачи, 
како и со одредени фактори поврзани со заедницата (видливост на служби за 
помош и поддршка, постоење и дејствување на ЛСП и СГГ). За таа цел 
користевме cross-tabulation, хи-квадрат тестот (chi square тест) или т-тестот со 
цел да се утврди дали има одредена статистички значајна поврзаност меѓу две 
променливи и Pearson’s, Phi и Cramer’s V мерки на поврзување (во зависност 
од видот на мерењето, дали станува збор за номинално, интервално или 
ординално мерење) со цел да се утврди колку е силна таа поврзаност.  

 
Чувството на страв и социодемографските карактеристики 

 
Од социодемографските карактеристики на граѓаните, посебно беа 

издвоени полот, возраста, брачниот статус и местото на живеење и нивната 
поврзаност со чувството на страв, кое, од друга страна, го утврдивме преку 
прашањата кои се однесуваат на чувството на вознемиреност при помислата 
за случување на одредени кривични дела во нивната заедница, преку 
чувството на страв да одат сами во одредени делови во заедницата и преку 
чувството на сигурност во нивното соседство кога се сами. 

Така, на прашањето: Дали полот влијае врз чувството на вознемиреност 
при помислата за одредени кривични дела? (кои се индивиуално определени) 
податоците укажаа дека нема статистички значајна поврзаност меѓу тие 
варијабли, односно дека полот не влијае врз чувството на вознемиреност.  

Во однос на брачниот статус, податоците покажаа дека тој има 
статистички значајна поврзаност само кај возењето под дејство на алкохол 
(sig.

190
 = 0,033) и меѓуетничките конфликти (sig. = 0,021), но нивната врска е 

умерено силна. (табела 14 и 15 во прилог) 
Според пресметаното ниво на значајност на хи квадрат тестот, не постои 

статистички значајна поврзаност на местото на живеење со чувството на 
вознемиреност на граѓаните при помислата за случување на одредени 
кривични дела во нивната заедница.  

Возраста како фактор, исто така, не покажа статистички значајна 
поврзаност со чувството на вознемиреност на испитаниците. 

 
 Врз основа на добиените резултати, можеме да заклучиме дека 

генерално социодемографските карактеристики на испитаниците немаат 
статистички значајна поврзаност со чувството на вознемиреност.

191
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Sig. Претставува ниво на значајност, и доколку покажува sig. ≤0,005, тогаш се 

отфрла нултата хипотеза  
191

 Ваквиот заклучок е детерминиран поради малиот намерен примерок кој не ја 

отсликува популацијата, односно сите граѓани на градот Скопје и поради тоа 

заклучоците кои се добиваат не се репрезентативни.  
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За поврзаноста помеѓу чувството на страв (анализирано преку 

прашањето „доколку сте сами колку сигурно се чувствувате во Вашето 

соседство”) и познавањето на одредени центри, совети и служби во 
заедницата во која живеат  е пресметан хи квадратот и Cramer’s V 
коефициент на поврзување. 

 
Добиените резултати укажуваат на следново: 

1. Поголем број од испитаниците кои се чувствуваат многу безбедно и 
безбедно знаат за функционирањето на дневните центри за 
одвикнување од дрога во заедницата во која живеат, во споредба со 
оние кои не знаат.  

2. Поголем број од испитаниците кои се чувствуваат загрозено знаат за 
функционирањето на дневните центри за одвикнување од дрога во 
споредба со оние кои не знаат. 

3. Постои одредена статистичка поврзаност со умерен интензитет помеѓу 
познавањето на социјалните служби за згрижување на деца на улица 
со чувството на сигурност. Тоа значи дека познавањето на овој вид 
центри го зголемува чувството на сигурност кај испитаниците. 

4. Постои одредена статистичка поврзаност со умерен интензитет помеѓу 
познавањето на центри каде се добиваат информации за превенција од 
криминал со чувството на сигурност (sig. = 0,034). (Табела 16 во 
прилог) 

 
Од добиените податоци се заклучува дека, иако поголемиот број 

испитаници кои се чувствуваат многу безбедно и безбедно знаат за 
функционирањето на именуваните служби и центри во заедницата

192
, сепак 

тоа нема влијание врз чувството на безбедност, освен за социјалните служби 
за згрижување на деца на улица и за центрите каде се добиваат информации за 
превенција на криминалитет. Тоа укажува дека можноста да се запознаат со 
одредени превентивни мерки како да се заштитат и како да се спречи 
криминалот има одредена поврзаност со чувството на безбедност кај 
испитуваната популација. 

 
Во однос на поврзаноста помеѓу чувството на безбедност и ставот за 

ефикасноста на полициските работи во превенција на криминалитетот, 
користените алатки за пресметување на нивото на значајност на пресметаниот 
коефициент на поврзување утврдија одредена поврзаност кај мерката 
„присуство на полицијата на критични места” (sig. на хи квадратот = 0,030). 
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 Центри за одвикнување од дрога, Центри за заштита на жртви, Центри за 

згрижување деца на улица, Центри за згрижување жртви на семејно насилство, 

Центри за помош и поддршка на млади, Центри за  информирање за заштита и 

превенција, Спортски објекти, Локални форуми на граѓани, Локални совети за 

превенција.  
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Тоа значи дека присуството на полицијата на критични места ја зголемува 
безбедноста на граѓаните. (табела 17 во прилог)  

Покрај тоа, при утврдувањето дали постои значајна поврзаност во однос  
на прашањето: „Дали постои дел од градот во кој воопшто никогаш не би 
отишле сами” со ставот на граѓаните за ефикасноста на полициските работи во 
превенција на криминалитетот, добиениот резултат покажа дека не постои 
статистички значајна поврзаност меѓу нив.  

Со цел да се утврди дали и каква е поврзаноста помеѓу чувството на 
безбедност да се биде сам во своето соседство и ставот на граѓаните за 
полицијата, пресметно е нивото на значајност на хи квадратот кој потврди 
дека има статистичи значајна поврзаност помеѓу чувството на безбедност и 
„лошото искуство со полицијата” (sig. = 0,019). (табела 18 во прилог).  

Оттука, можеме да заклучиме дека постоењето на чувството на страв кај 
испитаниците во град Скопје не е детерминирано од другите фактори кои беа 
предмет на истражување, односно врз него не влијаат значајно 
социодемографските карактеристики на граѓаните, ставот за полицијата и за 
ефикасноста на полициските мерки, ставот за сериозноста на одредени 
кривични дела, како и постоењето на капацитети и ресурси на локалната 
заедница.  
  
ПОДГОТВЕНОСТА НА ГРАЃАНИТЕ ДА УЧЕСТВУВААТ ВО ПРЕВЕНТИВНИ 

АКТИВНОСТИ 

Подготвеноста на граѓаните да учествуваат во превентивни активности е 
значаен индикатор за нивната општествена и колективна одговорност за 
превенција на криминалитетот. Поаѓајќи од тезата дека заедницата е 
секундарна жртва на криминалот, таа има претпоставена одговорност да 
учествува во справување и превенција на криминалните и другите девијантни 
однесувања кои се случуваат во заедницата. Еден аспект на учеството на 
заедницата се гледа во подготвеноста на граѓаните самоиницијативно (или на 
иницијатива на други јавни и граѓански организации) да организираат 
одредени превентивни програми и активности во заедницата. Во однос на ова 
прашање, истражувањата покажале дека три групи фактори се поврзани со 
учеството на граѓаните во превенција. Според податоците, граѓаните кои се 
подготвени и се вклучуваат во превентивни активности ги имаат следниве 
карактеристики: демографски фактори: 1. Според материјалниот статус, 
граѓаните кои учествуваат во превенција, во суштина, се од средната и 
повисоката класа, 2. Според брачниот статус, граѓаните се во брак и имаат 
сопствен дом, 3. Според степенот на образование се со вишо и со високо 
образование, 4. граѓани сакаат стабилност без намера за преселби, 5. Според 
психолошките фактори, тие се комуникативни (искажуваат тенденција лесно 
да стапат во контакт со блиската околина), задоволни и среќни (позитивни), 
предвидливи т.е. сакаат сигурност, а не неизвесност, поседуваат способност за 
контрола. фактори на заедницата: хомогеност (заедницата се карактеризира со 
силни врски помеѓу поединиците и семејствата), ниска стапка на криминал, 
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класна структура (домаќинствата во тие заедници се од средната класа).
193

 
Според презентираните податоци, во литературата преовладува ставот дека 
криминалот најчесто се јавува во општествено дезорганизираните подрачја во 
кои стапката на криминал е претежно висока, каде што заедницата етнички и 
социјално е хетерогена. Карактеристично за тие заедници е што граѓаните не 
се подготвени да се вклучат во превентивни активности. Во таа смисла, 
основен проблем е да се мобилизират немотивираните поединци во 
критичните подрачја.  

На прашањето: Дали сакаат и какви се ставовите на македонските 

граѓани за нивната улога и за улогата на заедницата во превенција на 
криминалитетот?, одговорите се дадени на следнава табела:  

 
Табела 19: Дали сакаат и какви се ставовите на македонските граѓани за 

нивната улога и за улогата на заедницата во превенција на 

криминалитетот? 

 

 да  не незнам 

Сакам да учествувам во активности на заедницата поврзани 

со превенција на криминалот 46.7 29.3 22.8 

Подготвен сум да обезбедам соодветни информации на 

полицијата поврзани со безбедносната состојба во регионот  57.6 19.6 22.8 

Досадно е да се учествува во активности поврзани со ПК 19.1 53.9 27 

Запознаен сум со СГГ каде граѓаните можат да ги искажат 

своите проблеми  24.2 39.6 36.3 

Запознаен сум со постоењето и значењето на ЛСП  18.5 55.4 26.1 

Граѓаните во заедницата треба да се активно вклучени во 

превенција на криминалот 68.1 13.2 17.6 

Активностите на граѓаните во заедницата поврзани со 

превенција на криминалот се ефикасни  40.2 19.6 40.2 

Безбедноста во заедницата треба да биде одговорност на 

локалната власт 62.6 13.2 23.1 

Безбедноста во заедницата треба да биде одговорност на 

полицијата  78.3 5.4 16.3 

Активностите за превенција на криминалот преземени од 

заедницата придонесуваат за нејзина поголема безбедност  71.4 6.6 22 

Активностите за превенција на криминалот преземени од 

заедницата се добро организирани  25 33.7 40.2 

Ние живееме во мир благодарение на тие активности  38.5 28.6 33 

Граѓаните во заедницата треба заедно да работат во ПК  76.1 7.6 16.3 

Превенцијата на криминалот треба да биде област на 

дејствување на НВО 32.6 29.3 38 

Соработката меѓу граѓаните, локалната  администрација и 

полицијата е многу важна за превенција на криминалот  82.7 3.3 14.1 

Можноста да добиеме информации за безбедноста во 

регионот е многу значајно за превенција на криминалот  70.7 7.6 21.7 

Познавањето на соседството е многу значајно за превенција  80.2 3.3 16.5 
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 Кривокапиќ, В. (2000) Превенција криминалитета  
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Што укажуваат наведените бројки?   
Голем процент од граѓаните (82,7 %) сметаат дека соработката меѓу 

граѓаните, локалната власт и полицијата е многу важна за превенција на 
криминалитетот, дека безбедноста на заедницата треба да е одговорност не 
само на полицијата (78,3 %), туку и на општината (62,6 %) и на граѓаните 
(76,1 %). Оттука, за голем број од граѓаните познавањето на соседството (80,2 
%) и можноста да добијат информација за безбедноста во регионот (70,7 %) се 
значајни фактори за превенција на криминалитетот. 

Врз основа на тоа можеме да заклучиме  дека постоењето центри во 
заедницата каде можат да добијат соодветни информации за превенција на 
криминалитетот и за безбедност во заедницата има позитивно влијание врз 
чувството на безбедност на граѓаните. 

Меѓутоа, на прашањата колку се ефикасни активностите на заедницата за 
превенција на криминалитетот и за зголемување на безбедноста резултатите 
покажуваат дека околу 40 % од граѓаните не знаат дали се ефикасни, односно 
дали се добро организирани. Покрај тоа, податоците укажуваат дека 1/3 од 
граѓаните не се запознати со спроведувањето на одредени превентивни 
активности во заедницата што е можеби резултат на „непостоењето” на такви 
активности во соседствата во кои живеат испитаниците. Во прилог на 
последното се и ставовите на граѓаните дали се запознати со 
функционирањето на ЛСП и на СГГ, бидејќи речиси 1/3 од испитаниците не 
знаат за нив, (55,4 % не се запознати со ЛСП и 39,6 % со СГГ). Наведените 
податоци кореспондираат и со податоците од истражувањето на ОБСЕ, а 
таквите одговори се индикатор за намалената улога и видливост на 
активностите на наведените локални совети и советодавни групи на граѓани. 
Конкретно, според податоците на МВР, посочени се полициските службеници 
кои се дел од ЛСП во 7 општини, додека за општините Бутел, Кисела Вода и 
Шуто Оризари нема такви податоци што укажува дека можеби локалните 
совети не се формирани во наведените општини.  

Во однос на прашањето дали сакаат да учествуваат во превентивни 
активности во заедницата одговорите покажуваат дека помалку од половината 
од граѓаните (46,7 %) сакаат и се подготвени да и дадат информации на 
полицијата поврзани со безбедноста во регионот (57,6 %), додека останатите 
не знаат (22,8 %), односно не сакаат (29,3 %) да учествуваат. Процентот на 
граѓаните кои не сакаат или не знаат дали да учествуваат во превентивни 
активности е индикатор дека граѓаните немаат доволно развиена општествена 
и колективна одговорност за подобрување на безбедноста во заедницата во 
која живеат. Исто така, тоа може да се протолкува како не постоење на цврсти 
врски и односи меѓу граѓаните во заедницата бидејќи непознавањето на 
своите сограѓани го намалува чувството на припадност во заедницата, и на тој 
начин граѓаните се демотивираат да се вклучат во активности и програми во 
заедницата.  

Со цел да се откријат одредени врски и влијанија со други фактори 
наведените прашања ги поврзуваме со неколку карактеристики на граѓаните 
(пол, возраст, образование, материјален статус, семеен статус, место на 
живеење). Меѓутоа, главни фактори кои влијаат врз нивната подготвеност се 
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самото чувство на страв и ставовите за сериозноста на одредени кривични 
дела и прекршоци што се случуваат во заедницата и што можат да ја нарушат 
нивната безбедност. Во дополнение на таквата анализа, за независни 
варијабли ги зедовме и знаењето и свеста за постоењето на одредени совети и 
општествени организации и центри кои се занимаваат со прашањата поврзани 
со превенција на криминалитетот и довербата во нивните капацитети и во 
капацитетите и ресурсите на заедницата да придонесат за подобрување на 
безбедноста.  

 
Подготвеноста за учество во превентивни активности и 

социодемографските карактеристики на граѓаните 

 
За овој дел од анализата, подготвеноста на граѓаните за учество во 

превентивни активности се определи преку ставовите „сакам да учествувам во 
одредени превентивни активности во заедницата” и „подготвен сум да дадам 
информации на полицијата поврзани со безбедноста во регионот”. 

Во однос на социодемографските карактеристики, на ставот „сакам да 
учествувам во превентивни активности во заедницата”, анализата покажа дека 
малку повеќе мажите сакаат да учествуваат во споредба со жените (53,5 % 
наспроти 46,5 % жени), помладите на возраст од 18 до 29 години во споредба 
со постарите, оние кои немаат брачна или вонбрачна врска во споредба со 
оние кои се во брак и оние со повисоко образование во споредба со 
испитаниците со средно образование.  

Исто така, во однос на ставот „подготвен сум да дадам информации на 
полицијата поврзани со безбедносната состојба во регионот” резултатите 
покажуваат дека приближно ист процент мажи и жени даваат потврден 
одговор, помладите се поподготвени да даваат информации во споредба со 
постарите, тие што немаат брачна или вонбрачна врска во споредба со оние 
кои се во брак и тие со високо образование во споредба со испитаниците со 
средно образование. 
 

Конкретно, ставовите на испитаниците според возраст се прикажани на 
следниов графикон.  
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Графикон 2: Подготвеност на граѓаните да учествуваат во превентивни 

активности и да и дадат информации на полицијата според возраст. 

 

 
 

Прикажаните линии во графиконот укажуваат дека како што се зголемува 
возраста така се намалува мотивација за учество во превентивни активности 
во заедницата и за обезбедување информации со исклучок на пензионерите 
(лицата над 65 години) кои изразуваат подготвеност да и дадат информации 
на полицијата за безбедносната состојба во регионот. 

На прашањето дали полот има поврзаност со мотивацијата за учество во 
превентивни активности и со подготвеноста да обезбедат информации за 
полицијата, хи –квадрат тестот покажа дека нема статистичи значајна 
поврзаност. Слични резултати се покажаа и кај возраста како фактор кој може 
да се поврзе со подготвеноста да учествуваат во превентивни активности.  

За брачниот статус, и покрај тоа што нема статистички значајна 
поврзаност, евидентни се одговорите на тие кои се во брак бидејќи помал 
процент од испитаниците сака да учествува во превентивни активности (40,8 
%) наспроти тие кои не сакаат (53,1 % од испитаниците). 

За образованието како фактор, резултатите покажуваат дека повисокото 

образование претпоставува поголема мотивација и подготвеност непосредно 

да се учествува во превентивни активности во заедницата, додека тоа не игра 

значајна улога кај подготвеноста да се дадат потребни информации на 

полицијата за безбедносната состојба во регионот. Нивните одговори се 

прикажани на следниот графикон: 
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Графикон 3: Подготвеност на граѓаните да учествуваат во превентивни 

активности и да и дадат информации на полицијата според 

образованието. 

 

 
 
  

Подготвеност за учество на граѓаните во превентивни активности и 

нивните ставови за полицијата 

 

Со цел да се утврди поврзаноста меѓу ставот „сакам да учествувам во 
одредени превентивни активности во заедницата” со ставовите за полицијата 
применети се следниве алатки од програмата СПСС: cross-tabulation, Cramer’s 
V и хи квадрат тестот.  

Што укажуваат добиените резултати? 
 
1. Од оние испитаници кои сакаат да учествуваат, 28,6 % имаат отпор за 

соработка со полицијата, додека 71,4 % немаат. Од оние испитаници 
кои не сакаат да учествуваат во превентивни активности во заедницата 
18,5 % имаат отпор, додека 81,5 % немаат отпор. Ова не наведува на 
заклучокот дека отпорот за соработка со полицијата нема голема 
поврзаност со подготвеноста на граѓаните да учествуваат во 
превентивни активности. Тоа се потврдува и со следните показатели: 
дури и оние кои имаат отпор кон полицијата, многу повеќе сакаат да 
учествуваат во превентивни активности (60 % наспроти 25 % од 
испитаниците кои не сакаат да учествуваат). Исто така со оглед на тоа 
што sig. за хи-квадрат = 0,082, кое е  ≤0,05 се прифаќа нултата 
хипотеза, а се отфрла поставената дека отпорот кон полицијата има 
поврзаност со подготвеноста на граѓаните да учествуваат во 
превентивни активности во заедницата (табела 20 во прилог). 

2. Од оние испитаници кои сакаат да учествуваат во превентивни 
активности, 40 % од испитаниците имаат конструктивен однос со 
полицијата, а 60 % немаат, додека пак од тие кои имаат конструктивен 
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однос со полицијата 41 % сакаат да учествуваат во превентивни 
активности, а 30,8 % од испитаниците не сакаат. Наведените 
резултати, заедно со хи-квадрат (sig. =0,640) укажуваат дека нема 
статистички значајна поврзаност меѓу тие варијабли. (табела 21 во 
прилог). 

3. Оние испитаници кои немаат доверба во полицијата 45,7 % сакаат да 
учествуваат а 30,4 % не сакаат да учествуваат во превентивни 
активности во заедницата во која живеат. 
 

Врз основа на претходното можеме да заклучиме дека ставот и искуството 
на граѓаните со полицијата не е поврзано со нивната подготвеност да 
учествуваат во превентивни активности, ниту да даваат информации на 
полицијата за безбедносната состојба во регионот. 
   
  Подготвеност за учество на граѓаните во превентивни активности, 

чувството на вознемиреност и ставот за сериозен проблем за одредени 

кривични дела 

 
 Со цел да утврдиме дали постои одредена поврзаност помеѓу 
чувството на вознемиреност на граѓаните и ставот за сериозноста на одредени 
кривични дела и прекршоци против јавниот ред и мир со нивната 
подготвеност да учествуваат во превентивни активности, направен е преглед 
на нивото на значајност на хи-квадрат тестот прикажан на следнава табела: 
 

Табела 22: Поврзаност помеѓу чувството на вознемиреност на граѓаните и 

ставот за сериозноста на одредени кривични дела и прекршоци против 
јавниот ред и мир. 
 
кр. дело/прекршок sig. чувство на вознемиреност / сериозен проблем 
Разбојништва    0,031   0,394 
Физички напади   0,040   0,016 
Провални кражби    0,295   0,065 
Одземање моторно возило  0,193   0,190 
Кражби    0,055   0,100 
Улични тепачки   0,727   0,276 
Вандализам    0,623   0,052 
Силување    0,012   0,335 
Сексуално вознемирување  0,194   0,217 
Насилство во училилишта  0,041   0,551 
Меѓуетнички конфликти  0,004    0,007 
 

Според презентираните бројки, чувството на вознемиреност при 
помислата за случување на делата „разбојништво”, „физички напади”, 
„силување”, „насилство во училишта” и „меѓуетничките конфликти” има 
одредена статистички значајна поврзаност со подготвеноста да учествуваат во 
превентивни активности. Тоа значи дека чувството на вознемиреност ги 
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обесхрабрува активно да учествуваат во превенција на криминалитетот. 
Споредено со другите казниви дела (за кои не е утврдена статистички значајна 
поврзаност) може да се заклучи дека чувството на вознемиреност поради 
потешките облици на насилен криминал и насилничко однесување  имаат 
поголемо влијание врз мотивираноста на граѓаните. 

Од друга страна, ставот за сериозноста на проблемот само кај „физичките 
напади„ и кај „меѓуетничките конфликти” покажа значајна поврзаност со 
подготвеноста на граѓаните да учествуваат во превентивни активности. Тоа 
укажува дека присутноста на тие појави ги демотивираат граѓаните активно да 
се вклучат во превенција на криминалитетот. 

Исто така, чувството на вознемиреност со подготвеноста да се учествува 
во превентивни активности се испитуваше и преку анализа на прашањата 
„доколку сте сами колку сигурно се чувствувате во вашето соседство” и „дали 
постои дел од градот во кој никогаш не би отишле сами?” Анализата покажа 
дека и покрај тоа што не постои статистички значајна поврзаност меѓу 
наведените варијабли, сепак од оние испитаници кои сакаат да учествуваат во 
превентивни активности, поголемиот број се чувствува безбедно (21,4 %) 
наспроти оние граѓани кои се чувствуваат загрозено (4,8 %). Исто така, без 
разлика на чувството на страв да одат сами во одредени локации од градот, 
поголемиот процент од испитаниците се подготвени да и дадат информации 
на полицијата поврзани со безбедноста на заедницата. 

Имајќи го предвид погоре изнесеното, заклучуваме дека зголемениот 
криминал го зголемува чувството на страв и наместо да ги мотивира граѓаните 
да се вклучат во превентивни активности и да се зголеми општествената 
одговорност се случува обратен процес, односно тие, на некој начин, се 
повлекуваат и се обидуваат да ја заштитат само својата и безбедноста на 
своето семејство.  
 

Подготвеност за учество на граѓаните во превентивни активности и 

запознаеност со функционирањето на одредени служби во заедницата 

 

На прашањето: Дали постоењето и свеста на граѓаните за функционирањето 

на одредени служби и центри во заедницата е поврзано со нивната 

подготвеност да учествуваат во превентивни активности? е направен преглед 

на нивото на значајност на хи тестот меѓу идентификуваните променливи.
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Табела 23: Поврзаност помеѓу свеста на граѓаните за функционирањето 

на одредени служби и центри во заедницата и нивната подготвеност да 

учествуваат во превентивни активности. 

 

Центри во заедницата    sig. /chi square 

Центри за одвикнување од дрога   0,019 

Центри за заштита на жртви    0,015 
Центри за згрижување деца на улица               1,151 
Центри за згрижување жртви на семејно насилсство 0,030 
Центри за помош и поддршка на млади  0,245 
Центри за информирање за заштита и превенција 0,021 

Спортски објекти     0,001 
Локални форуми на граѓани    0,045 
Локални совети за превенција               0,724 
  
 Презентираните податоци укажуваат дека постои статистички значајна 
поврзаност меѓу познавањето на наведените центри, особено оние кои 
обезбедуваат помош и поддршка на ранливи категории граѓани (лица кои 
злоупотребуваат дрога, жртви и посебно жртви на семејно насилство), центри 
кои ги информираат граѓаните за прашања поврзани со превенција на 
криминалитетот, како и форуми каде граѓаните можат да дискутираат за 
проблемите поврзани со крим иналот и начинот како да се справат со нив со 
подготвеноста на граѓаните да учествуваат во превентивни активности. Тое е 
можеби резултат на верувањето на граѓаните дека преку можноста да се 
вклучат во центрите кои третираат ранливи категории граѓани или пак преку 
запознавање со начинот како да се справат со одредени проблеми во 
локалната заедница ќе придонесат за намалување на криминалните и другите 
девијантни појави и однесувања.  

Дополнителен поттик за мотивираноста на граѓаните да учествуваат во 
превентивни активности во заедницата се и позитивните ставови за 
соработката со полицијата. Во таа насока, беа пресметани коефициентите на 
поврзување меѓу наведените променливи кои утврдија дека постои значајна 
статистичка поврзаност. Имено, следниве ставови на граѓаните имаат 
одредено придонесувачко влијае врз подготвеноста на граѓаните да 
учествуваат во превенција на криминалитетот: 

 обезбедувањето повеќе информации на полицијата придонесува за 
поуспешно решавање на локалните проблеми во заедницата (sig. 
=0,013) 

 соработката со полицијата ја зголемува безбедноста во регионот (sig. = 
0,036) и  

 соработката со полицијата ја зголемува нејзината свесност за 
проблемите во заедницата и проблемите меѓу луѓето (sig. = 0.020)  
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Од друга страна, ефикасноста на полициските мерки и подготвеноста на 
граѓаните да учествуваат во одредени превентивни активности во заедницата 
нема статистички значајна поврзаност за испитаниците.  

 

СТАВОВИ ЗА ПОЛИЦИЈАТА И ЗА ПОЛИЦИСКОТО РАБОТЕЊЕ  

Мошне значаен аспект за превенција на криминалитетот се ставовите на 
граѓаните за полицијата и за полициското работење, прво, како јавна, 
препознатлива и видлива служба во едно општество и второ, дали таа ги дава 
очекуваните резултати. Несомнено дека првата асоцијација за полицаец е лице 
одговорно за јавниот ред и мир, за заштита на граѓаните и откривање на 
сторители и траги од кривични дела. Тоа е резултат на традиционалното 
гледање на полицијата и на начинот на кој таа се прикажува во медиумите. 
Поврзано со таквиот став, се очекува таа да биде ефикасна и да влијае врз 
намалување на криминалот.  

Поаѓајќи од таквите претпоставки, во рамките на истражувањето 
граѓаните беа прашани да го оценат степенот на важност на повеќе 

полициски работи кои ги групиравме во две категории: активности во 
рамките на традиционалниот модел (заштита на граѓаните од криминал, 
одржување на јавниот ред, обиколки на критични места, присуство на 
полицијата на терен, брз одговор на пријавени кривични дела) и активности 
како дел од моделот полициско работење со заедницата (едукација и 
советување, решавање на проблеми, идентификување на причините за појава 
на криминалот). Добиените резултати ја потврдуваат тезата дека граѓаните 
поголем степен на важност им даваат на активностите кои значат контрола 

на криминалот, во споредба со улогата на полицијата во решавање на 
локалните проблеми и проблемите на граѓаните.  

Имено, 94,6 % од испитаниците сметаат дека одржувањето на јавниот 

ред е многу важна, односно важна работа, (93,6 %) сметаат дека 

заштитата на граѓаните од криминал е многу важна, односно важна 

работа, додека 87,9 % голема важност им даваат на брзиот одговор на 
кривични дела. Од активностите кои се преземаат во соработка со 
заедницата, висок процент од испитаниците сметаат дека полицијата треба да 
биде активна во решавање на проблемите поврзани со децата во ризик (децата 
на улица, жртвите на семејно насилство, воспитно-запуштените деца), можеби 
поради тоа што полицијата најчесто го има првиот контакт со таа категорија 
лица.  
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Табела 24: Како го оценувате степенот на важност на следниве полициски 

работи? 

 

 многу 

важно 

важно помалку 

важно 

не е 

важно 

незнам 

Заштита на граѓаните од 

криминал 71.4 22 1.1 

/ 5.5 

Одржување на јавниот 

ред 68.5 26.1 3.3 

/ 2.2 

Соработка со граѓаните  51.6 29.7 13.2 2.2 3.3 

Едукација и советување 

на граѓаните за заштита 

од криминал 45.7 34.8 13 

3.3 3.3 

Решавање на проблемите 

во локалната заедница  33.7 41.3 15.2 

3.3 6.5 

Решавање на проблемите 

поврзани со семејно 

насилство 47.8 32.6 8.7 

4.3 6.5 

Решавање на проблемите 

поврзани со малолетни 

сторители на кр. дела  48.4 39.6 6.6 

2.2 3.3 

Решавање на проблемите 

поврзани со децата на 

улица, жртви на семејно 

насилство, воспитно 

запуштени деца и сл.  54.4 33.3 4.4 

1.1 6.7 

Истражување на 

причините за појава и 

зголемува на криминалот 

во заедницата  48.4 28.6 12.1 

5.5 5.5 

Спроведување обиколки 

на критични места  52.2 21.1 10 

3.3 13.3 

Присуство на полцијата 

на терен  58.7 28.3 5.4 

3.3 4.3 

Брз одговор на пријавени 

кривични дела  71.4 16.5 / 

2.2 9.9 

 
Покрај тоа, за анализа на ставовите на граѓаните за ефикасноста на 

полициските работи, нив ги групиравме во две групи: традиционален и 
проактивен пристап на полицијата. Врз основа на добиените податоци, може 
да се забележи дека испитаниците најголемо превентивно дејство даваат 
повторно на традиционалниот пристап, односно по 42,5 % од испитаниците 
сметаат дека брзиот одговор на полицијата по пријавени кривични дела, 

брзата интервенција на одредени настани и брзото и ефикасно фаќање на 

сторителот се многу ефикасни во превенција на криминалитетот. 
Наспроти таквите одговори, 30,4 % од испитаниците сметаат дека 
интензивните средби на полицијата со граѓаните не се ефикасни, односно 
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малку ефикасни (16,3 %). Сличен процент од испитаниците даваат потврден 
одговор за заедничкото решавање проблеми во заедницата (46,2 % од 
испитаниците одговориле дека не е ефикасно, односно малку ефикасно во 
превенција на криминалитетот) и за собирањето информации за проблемите 
на граѓаните во заедницата (40,7 % одговориле дека не се, односно се малку 
ефикасни). За мотопатролната дејност, присуството на критични места и 
засилениот надзор и контрола над одредена група граѓани, најголем процент 
од испитаниците сметаат дека се ефикасни за превенција на криминалитетот. 
Наведените одговори кореспондираат со претходно наведената претпоставка. 

Табела 25: Колку се ефикасни следниве полициски работи во превенција 

на кримт во заедницата во која живеете? 

  

многу 

ефикасни 

малку 

ефикасни ефикасни 

Не  се 

ефикасни 

Не можам  

да оценам 

Брз одговор на полицијата на пријавени кр . дела  42.4 15.2 17.4 12 13 

Брза интеревенција на полицијата на настани  42.4 14.1 17.4 12 14.1 

 Брзо и ефикасно фаќање на сторителот 42.4 15.2 10.9 21.7 9.8 

 

Брзо и ефикасно обезбедување докази за 

извршено кривично дело 37 17.4 28.3 16.3 9.8 

 

Поинтензивно присуство на пешачка контрола во  

регионот 15.2 21.7 26.1 21.7 15.2 

 Присуство на полицијата на критични места  28.2 17.4 28.3 16.3 9.8 

Присуство на мото патроли  17.8 15.6 36.7 15.6 14.4 

 

Собирање информации за проблемите на 

граѓаните во заедницата  23.1 15.4 15.4 25.3 20.9 

 

Заедничко решавање на проблемите во  

заедницата  12.1 17.6 26.4 28.6 15.4 

 Интензивни средби со граѓаните во заедницата  10.9 16.3 26.1 30.4 16.3 

 

Советодавна улога на полицијата преку 

укажување на мерки и активности кои треба да ги 

преземаат граѓаните за превенција на криминалот  17.4 15.2 25 21.7 20.7 

 

Набљудување и контрола на регистрирани 

сторители на кр. дела  28.31 14.1 30.4 13 14.1 

 Набљудување и контрола на групи малолетници  23.9 15.2 30.4 15.2 15.2 

 

Истражување на причините за појавата и 

зголемувањето на криминалот во заедницата  29.2 16.3 19.6 23.9 10.9 

 

 
Токму затоа, со цел да се утврди кои фактори влијаат врз таквите ставови 

на граѓаните направена е анализа на неколку независни варијабли 
(позитивното искуство во контактите со полицијата, довербата во ефикасноста 
на полицијата, како и намаленото чувство на страв).  

Но, пред да се утврди степенот на поврзаност, податоците за односот кон 
полицијата укажуваат дека значајно висок процент од испитаниците „нема 
лошо искуство со полицијата” (82,4 %) и „не чувствува отпор за соработка со 
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полицијата” (78 %). Меѓутоа, половина од испитаниците „немаат доверба во 
полицијата”, односно „немаат никаква комуникација со полицијата”, што 
претставува неповолен ризик фактор за воспоставување добри партнерски 
односи помеѓу полицијата и заедницата.  

 

Табела 26: Каков е Вашиот однос кон полицијата во заедницата? 

 

 Да % Не % 

Чувствувам отпор за соработка со полицијата  22 78 

Имам конструктивен однос кон полицијата  44.3 55.7 

Имам доверба во полицијата  50 50 

Едноставно не сакам „полицијајци”  20.9 79.1 

Немам никаква комункација со полицијата  46.7 53.3 

Имам лошо искуство со полицијата  17.6 82.4 

Имам добро искуство со полицијата  46.1 53.9 

 
Токму затоа, со цел да се утврди поврзаноста меѓу наведенте фактори се 

применија мерките на поврзување и мерките на статистичка значајност од 
програмата SPSS (хи квадрат тестот и Крамеровиот тест на поврзување). 

Добиените податоци укажуваат на следново: 

 постои силна статистичка поврзаност помеѓу „имам добро искуство со 
полицијата” и имам доверба во полицијата, што значи дека колку е 
подобро искуството толку е поголема довербата (sig. = 0,000) 

 Постои одредена статистичка поврзаност помеѓу „имам лошо искуство 
со полицијата” и „едноставно не сакам полицајци” (sig. = 0,036) и 
„немам никаква комуникација со полицијата” (sig. = 0,026) 

 Постои одредена статистичка поврзаност помеѓу „немам никаква 
комуникација„ со „едноставно не сакам полицајци” (sig. = 0,001) 

 Постои одредена статистичка поврзаност помеѓу „едноставно не сакам 
полицајци” со „чувствувам отпор” (sig. = 0,040) 

 Постои одредена статистичка поврзаност помеѓу „имам лошо искуство 
со полицијата” со „чувствувам отпор”, „немам доверба кон 
полицијата” (sig. = 0,050) 

 
Наведените показатели ја потврдуваат хипотезата дека ставовите за 

полицијата влијаат врз довербата на граѓаните во полицијата, како и тоа дека 
позитивното или негативно искуство влијаат врз довербата. Во овој дел ќе ги 
презентираме и одговорите на прашањето да образложат какво позитивно или 
негативно искуство имале со полицијата. Имено, речиси ист број испитаници 
ги наведуваат негативните (14 испитаници), односно позитивните искуства 
(15 испитаници одговориле), кои ги поделивме во две категории: искуство  
поврзано со односот на полицијата и искуство поврзано со ефикасноста на 
полицијата.  

Позитивни искуства. Од одговорите може да се согледа дека 
позитивните ставови на полицијата генерално се однесуваат на брзата и/или 
ефикасна интервенција на полицијата, најчесто при фаќање и откривање на 
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сторители („пронајден е провалникот кој влегол во мојот имот”, пронајден ми 
е украдениот мобилен телефон”). Покрај таквото позитивно искуство, мал 
број од испитаниците одговориле дека полициските службеници се љубезни и 
имаат одличен пристап, најчесто при рутинските сообраќајни контроли. 
Оттука, може да се изведе заклучокот дека испитаниците  искуството со 
полицијата го градат само преку контактите при сообраќајните контроли или 
кога стануваат жртва на одредени кривични дела. 

Негативни искуства. Негативните искуства, граѓаните исто така ги 
изразуваат преку бавното или несоодветно реагирање на полицијата, како и 
поради нивниот несоодветен (нељубезен) однос („инертност”, „никогаш не е 
на потребното место за интервенирање”, „повеќе кражби во нашата фирма, а 
ниедна откриена”). 
 

Интересно е да се нотира дека и немањето комуникација со полицијата 
влијае врз негативните ставови, односно врз ставот „не сакам полицајци” и 
„имам лошо искуство”. Ова не упатува на теоријата според која перцепциите 
меѓу луѓето се градат врз основа на меѓусебните контакти и односи, и 
немањето комуникација понекогаш дава искривена слика за луѓето, односно 
граѓаните се склони кон прифаќање на јавното мислење за полицијата дека таа 
казнува, применува сила. Тоа значи дека за полицијата да го подобри својот 
имиџ меѓу граѓаните потребно е да гради односи со нив, а за таа цел треба да 
им се приближи. Така, кога граѓаните имаат позитивни перцепции за 
полицијата, тие се понаклонети и поподготвени да градат меѓусебни односи 
засновани врз партнерство и соработка.  
 Со цел да се утврди што го детерминира позитивното мислење на 
граѓаните за соработката со полицијата направивме поврзаност со нивните 
ставови за ефикасноста на одредени полициски мерки и активности. 
Резултатите од пресметаниот хи квадрат покажуваат дека постои одредена 
статистички значајна поврзаност помеѓу ставот дека соработката обезбедува 
повеќе информации за поуспешно решавање на конкретни проблеми со ставот 
за ефикасноста од заедничко решавање на проблемите со заедницата (sig.= 
0,037). Исто така, поврзаност постои и помеѓу поставот за ефикасноста на 
средбите со граѓаните во превенција на криминалитетот со поголемата свест 
на граѓаните за локалните проблеми и за проблемите на граѓаните (sig. = 
0,016).  

 

ТРАДИЦИОНАЛНИОТ НАСПРОТИ ПРИСТАПОТ НА ПОЛИЦИСКО 

РАБОТЕЊЕ СО ЗАЕДНИЦАТА  

 
Промената на полициското работење вклучува во себе промена на 

сфаќањето за полициското работење не само како екслузивно право на 
полицијата, туку и на други, неполициски субјекти, бидејќи тоа не е само она 
што професионалната полиција го прави во рамките на традиционалниот 
полициски модел. Тоа претпоставува поделена и општествена одговорност за 
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контрола на криминалот и за надминување на чувството на страв кај граѓаните 
и таа поделена контрола вклучува неформални механизми преку вклучување 
на граѓаните во полициското работење.

194
 Значи, станува збор за 

децентрализација на полициското работење, што подразбира не само 
делегирање на одговорноста и на моќта на одлучување на пониските 
полициски структури, туку и делење на одговорноста и на контролата на 
криминал со заедницата и со граѓаните. Полицијата е дел од заедницата и, 
поради тоа не е изолиран и независен систем на контрола. Таа постои за да ги 
штити и чува граѓаните, и ќе има успех само со заеднички напори и соработка. 

Имајќи предвид дека промената на начинот и стилот на полициското 
работење не е воопшто лесна и едноставна работа бидејќи влијаат низа 
фактори (на пример, одредени социо-демографски карактеристики на 
полициските службеници, прифатениот систем на вредности, стекнатите 
вештини, волјата, прифаќањето од страна на заедницата итн.), таа промена 
треба да се разгледува како подолготраен процес на кој му претходи 
исполнување на повеќе предуслови. Ако се согласиме дека тој процес во 
нашата земја трае веќе 10-тина година, почнувајќи од 2003 година

195
 и кој 

доби институционална форма со формирањето на одделенијата  за превенција 
и со спроведувањето на обуките, тоа е доволен период за да се направи пресек 
на работата на полицијата во смисла на видот и на застапеноста на 
извршување на полициските задачи во соработка со заедницата. 

За таа цел е направен преглед и анализа на секојдневните работни задачи и 
активности кои полициските службеници од ПСОН

196
 ги извршуваат. Покрај 

тоа, го поставуваме прашањето: што влијае врз зачестеноста на видот на 
работните задачи што ги извршуваат? За одговор на тоа прашање, за 
независни варијабли ги зедовме ставовите на полициските службеници за 
довербата во придонесот на граѓаните, за значењето на позорната дејност, за 
мотивираноста и охрабрувањето од страна на претпоставените, како и нивните 
ставови за ефикасноста на полициските задачи и нивната поврзаност со 
степенот на зачестеност на видот на работните задачи што ги извршуваат. 
Како дополнителни варијабли што влијаат врз видот и интензитетот на 
работните задачи ги зедовме возраста и полот на испитаниците. Исто така, во 
прилог на одговорот на поставеното прашање релевантен показател се и 
ставовите на граѓаните за тоа колку често полицијата извршува одредени 
работи во соработка со заедницата. 

                                                 
194

 Nicholl, Caroline G (1999).Community Policing, Community Justice, and Restorative 

Justice: Exploring the Links for the Delivery of a Balanced Approach to Public Safety, 

Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policin g 

Services, стр.17 
195
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ЕУ Скопје и МВР.  
196
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работни задачи кои ги извршуваат во ПСОН.  
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Пред да направиме анализа на врските меѓу повеќе варијабли, ќе 
направиме дескриптивна анализа на ставовите на полицијата за прашањето 
колку полицијата смета дека различните полициски задачи и пристапи во 
работењето придонесуваат за намалување на стапката на криминалот и колку 
се ефикасни во подобрување на безбедносната состојба во заедниците. За таа 
цел, полициските мерки и активности ги групиравме во три категории: 

а) Полициски мерки што се преземаат во рамките на 

традиционалниот стандарден модел, во рамките на полициските и 
обвинителските истраги (до скоро според стариот ЗКП судските истраги, како 
и оние кои се дел од полициските извиди, криминалистичката контрола, 
криминалистичката обработка и засилениот полициски надзор. Тука ги 
вбројуваме: брз одговор на пријавени кривични дела, обезбедување докази за 
извршени кривични дела, откривање и фаќање на сторители на кр. дела, 
засилен полициски надзор и криминалистичка контрола, интервенција на 
одредени настани, патролна и мотопатролна дејност и обезбедување 
определени објекти.  

б) Активности кои се преземаат во партнерство и соработка со 

заедницата кои имаат нефокусиран пристап и се однесуваат на зголемување 
на нивната меѓусебна доверба. Во овој дел ги вбројуваме активностите за 
запознавање на полицијата со граѓаните во локалната заедница, посети по 
домови, едукација и советување на младите, учество во локални совети за 
превенција, учество во заеднички програми и слично. 

в) Активности за запознавање, идентификување и решавање на 

проблемите во заедницата, меѓу кои ги издвојуваме идентификување на 
причините и на одредени ризик фактори во заедницата, заедничко решавање 
на проблемите на граѓаните и слично.  

На прашањата за ефикасноста на традиционалниот пристап на полицијата 
во превенција на криминалитетот одговорите на испитаниците се следни: 

Иако над 60 % од испитаниците сметаат дека брзиот одговор, 
обезбедувањето докази, фаќањето сторители, засилената контрола, 
присуството на терен се ефикасни во намалување на стапката на криминалот, 
најголем акцент во однос на ефикасноста ставаат на интервенцијата на 

полицијата на одредени настани (77,6 % од испитаниците одговориле дека 
интервенцијата е многу ефикасна, односно ефикасна), а потоа на 
обезбедувањето на училишта, спроведувањето обиколки на критични места и 
спроведување мотопатроли.  

Порезервиран став за ефикасноста на одредени полициски работи постои 
за откривање и фаќање на сторители, за засилениот полициски надзор и за 
криминалистичката контрола на регистрирани сторители на кривични дела. 
Имено, речиси ист процент сметаат дека тие се ефикасни, односно малку 
ефикасни во намалување на стапката на криминалот (околу 35 %), додека 12,2 
% од испитаниците сметаат дека тие мерки не се ефикасни во превенција на 
криминалитетот.  

Наведените одговори упатуваат на заклучок дека полицијата 
превентивната улога најмногу ја остварува преку брзите интервенции кои 
значат „смирување на ситуацијата„ и кои имаат краток ефект, а потоа преку 
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генералната превенција, односно преку застрашувањето со нивното присуство 
на терен, кое ги одвраќа потенцијалните сторители од извршување кривични 
дела. На пример, спречување на училишно насилство, спречување кривични 
дела на одредени критични места за кои постојат сознанија дека постои 
веројатност да се извршат (на пример, места каде се тргува со дрога, 
проституција, темни места, напуштени и неосветлени места, одредени објекти 
и слично). Недовербата кај одреден број полициски службеници за 
ефикасноста во откривањето и фаќањето на сторителите, како и за засилениот 
полициски надзор на регистрираните сторители можеби се должи на нивната 
недоверба во понатамошниот казнен систем за решавање на случајот или за 
неефикасноста на казните во остварување на специјалната превенција како 
основна цел на казнувањето. 
Втората група активности кои имаат нефокусиран пристап и се однесуваат на 
соработката со заедницата, во споредба со другите активности на полицијата, 
се оценети како помалку ефикасни во превенција на криминалитетот, иако 
значаен процент од испитаниците (од 35 до 50% сметаат дека средбите, 
едукацијата и советувањето на граѓаните, како и учеството на полицијата во 
одредени програми и проекти имаат превентивен ефект). Поради тоа, со цел 
да се утврди дали постојат статистички значајни разлики во ставовите на 
испитаниците според работното место и работниот стаж се примени ONE 
WAY ANOVA тестот. Тој покажа дека постои статистички значајна разлика 
меѓу испитаниците според работното место. Имено, разликите во ставовите за 
ефикасноста на одредени полициски мерки се однесуваат на „обезбедување 
докази за извршени кривични дела„, давање помош и поддршка на жртви од 
кривични дела„, спроведување обиколки„, обезбедување на училишта„ и 
„спроведување мотопатроли„. (табела 27 во прилог)  

Од активностите кои се фокусираат на конкретно решавање одредени 
проблеми во заедницата, полицијата смета дека најефикасни се упатување на 
граѓаните до соодветни институции кога има потреба за тоа. Меѓутоа, значаен 
процент од испитаниците (47,1 %) сметаат дека идентификувањето и 
истражувањето за причините за појава на криминалот и заедничкото 
решавање на проблемите на граѓаните (43,9 %) се, исто така, ефикасни во 
превенција на криминалитетот.   

Меѓутоа, во однос на прашањето: Кои полициски мерки ги преземаат 
како дел од нивното секојдневно полициско работење и колку често?, 
направена е анализа само на испитаниците од полициските станици 
(позорникари, водичи на безбедносни региони, полицајци за превенција и 
инспектори за превенција) со цел да се согледа поделбата на полициски 
активности кои значат традиционален модел на полициско работење и 
активности кои ги преземаат со заедницата за зголемување на довербата и за 
идентификување и решавање на проблемите во заедницата.  

Нивните одговори се прикажани на следнава табела: 
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Табела 28: Дали во рамките на Вашите работни задачи, ги 

извршувате следниве работи?  

 

 mean  никогаш  

понекогаш/

реткo  

често/ 

секогаш  

Интервенирате во одговор на пријавени кр.дела  4,03 6,1 18,2 75,7 

Вршите набљудување и контрола на регистрирани  

сторители на кр. дела  3,24 3 51,5 

45,5 

Вршите набљудување и контрола на деца со  

девијантни однесувања  3.12 3 63,3 

33,4 

Вршите обезбедување на личности и објекти  2,84 15,6 59,4 25 

Интервенирате на одредени настани  3,79 / 33.3 66,6 

Спроведувате обиколки на терен  3,84 3,2 29,1 67,8 

Спроведувате обиколки на критични места  3,94 / 21,2 68,7 

Спроведувате мотопатроли  3,64 16,1 12,9 70,9 

Вршите обезбедување на училишта  3,90 3,4 27,5 68,9 

Давате помош и поддршка на жртвите од криминал      
 

3,76 3 30,3 66,7 

Ги идентификувате и истражувате причините за 

појава на криминалот 3,64 3 36,3 

60,6 

Идентификувате проблеми во заедницата  3,12 9,1 54,5 36,4 

Разговарате и ги запознавате граѓаните со 

проблемите во заедницата  3,03 6,1 60,6 

33,4 

Заедно ги решавате проблемите во заедницата  3,03 12,5 56,3 31,2 

Разговарате и решавате проблеми на граѓаните  3,48 3 42,4 54,5 

Ги упатувате граѓаните до соодветни институции, 

кога имаат потреба  3,85 3 33.4 

63,6 

Ги советувате граѓаните за заштита од криминал  4,03 3,1 25,1 71,9 

Спроведувате едукација на младите во училишта 3,33 12,1 39,4 48,5 

Спроведувате мешани патроли со граѓаните  3,12 18,2 39,4 42,5 

Учествувате во програми за поддршка на млади  3,07 13,3 43,3 43,3 

Организирате средби со граѓаните  2,91 12,1 63,6 24,2 

Учествувате во работата на ЛСП  2,82 15,2 60,4 24,2 

Ги посетувате граѓаните во нивните домови  2,97 18,2 28,5 33,4 

 
Според добиените податоци не може да се направи прецизна поделба на 

работните задачи што укажува на одредена сензибилизираност на 
полициските службеници за примена и на други проактивни активности во 
заедницата кои значат едукација, советување, решавање на проблеми, 
идентификување на причините за криминалот и на локалните проблеми и 
слично. Меѓутоа, според степенот на нивната зачестеност во текот на нивните 
секојдневни полициски активности, од 67 до 76 % од испитаниците 
одговориле дека секогаш, односно често интервенираат во одговор на 
пријавени кривични дела, ги советуваат граѓаните за заштита од криминал, 
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спроведуваат мотопатроли, обезбедуваат училишта, спроведуваат обиколки на 
критични места, интервенираат на одредени настани. Наведените работни 
задачи потврдуваат дека сепак македонските полицајци се повеќе насочени 
кон контрола на криминалот како дел од традиционалниот реактивен пристап 
на полициско работење, бидејќи тие го окупираат најголемиот процент од 
нивните секојдневни работни активности.  

Покрај тоа, над 40 % од полициските службеници се вклучени во 
активности како дел од програмата „градење партнерски односи полиција-
граѓанин.

197
 Тие се однесуваат на спроведување едукација на младите во 

училиштата, спроведување мешани патроли со граѓаните, учество во 
програми за поддршка на млади, како и посета на граѓаните во нивните 
домови бидејќи наведените активности често, односно секогаш се преземаат. 
Тоа укажува дека таквите превентивни програми со однапред дефинирани 
активности кои се преземаат во заедницата се спроведуваат во континуитет.  

Меѓутоа, имајќи предвид дека околу 60 % од испитаниците одговориле 
дека идентификувањето на проблемите во заедницата, запознавањето на 
граѓаните со локалните проблеми и заедничкото решавање на индивидуалните 
и колективите проблеми, го вршат ретко, односно понекогаш претпоставува 
дека наведените активности добиваат секундарно значење во извршувањето 
на секојдневните работни задачи.  

Врз основа на добиените одговори можеме да заклучиме дека 
полициската задача не завршува со фаќање на сторителите и спроведување до 
истражните органи. Покрај таа задача, полицијата најмногу време посветува 
на едукација на граѓаните за заштита од криминал и во едукација на младите 
во училиштата. Тоа е резултат на големиот број едукативни кампањи кои се 
реализираат од страна на Одделението за превенција при СВР Скопје во кои 
дел од полициските службеници се ангажирани и активно учествуваат. 
Меѓутоа, и покрај ставовите на испитаниците дека довербата, личните 
непосредни контакти, сигурноста, решавањето на проблемите се добри страни 
на позорната дејност, кај македонските полицајци не постои доволно 
разбирање за суштината на моделот полициско работење со заедницата. Сè 
уште фокусот на полициското работење е контрола на криминалот преку 
реактивно дејствување додека обидите на полицијата да им се доближи на 
граѓаните се парцијални и спроведувани од помалото мнозинство полициски 
службеници во ПСОН. Ако се има предвид дека возрасната граница на 
обичните полицајци и на водичите на безбедносни реони во рамките на ПСОН 
е релативно висока, односно речиси половина од испитаниците (48,3 %) се на 
возраст од 41 до 51 година (најстариот испитаник има 51 година), 41,4 % се на 
возраст од 30 до 40 години и само 10,3 % се на возраст од 18 до 29 години, 
тогаш можеме да претпоставиме дека за промената на системот на вредности 
и на рутинскиот начин на полициско работење е потребно подолго време. 
Волјата и мотивираноста на полициските службеници се исто така значајни 

                                                 
197

 Во рамките на пропишаните планови и задачи на одделението за превенција при 

СВР Скопје  
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индикатори за промена на стилот на работа кои треба да се испитуваат во 
друго продлабочено истражување.  

Ако на факторот возраст, го додадеме и работниот стаж на испитаниците, 
според кој 48,3 % имаат ефективен работен стаж над 15 години, 44,8 % имаат 
работен стаж од 7 до 14 години и само 2 испитаника имаат стаж до 6 години, 
тогаш можеме да заклучиме дека полициските службеници се од т.н. стара 
школа која фокусот го става на контрола на криминалот преку извршување на 
традиционалните полициски мерки. Нивниот одговор „дадени ми се премногу 
одговорности во вршење на превентивни активности” за кој се согласиле 
66,7% од испитаниците во ПСОН укажува за демотивираноста да преземат 
непосредни превентивни активности, што исто така се потврдува со нивната 
согласност дека мотивацијата за вршење превентивни активности е слаба 
страна на позорната дејност (72 % од испитаниците се согласиле). Тоа е 
поврзано и со ставот дека работата во вршење на превентивната дејност не е 
соодветно признаена (76 % од испитаниците дале потврден одговор) и 
наградена од страна на повисоките структури на полицијата (72 % од 
испитаниците дале потврден одговор), ниту пак дека резултатите се видливи 
(48 %).  

 
Табела 29: Според Ваше мислење, дали следниве нешта се слаби страни 

на позорната дејност непосредно превентивно дејствување на 

полицијата? 

 

Ве молиме одговорете со Да или НЕ (обележете еден 

одговор) 

Да % Не % 

Недоволна соработка со колегите од ис та полициска 

станица /чета 70.6 29.4 

Недоволна сработка со претпоставените (на вертикално  

ниво) 52.2 47.8 

Мотивација кај ПС во вршење на превентивни активности  71.6 28.4 

Несоодветна обука на ПС во вршење на превентивни 

активности  66.2 33.8 

Недостаток на супервизија врз ПС во вршење на 

превентивни активности  60.3 39.7 

Работните задачи поврзани со превентивната дејност се 

напорни и тешки  39.7 60.3 

Работните задачи поврзани со  прев. дејност се досадни и 

неинтересни  26.5 73.5 

Резултатите од вршењето на превентивната дејност не се 

видливи во превенција на криминалот 50 50 

Работата на полициските службеници во  вршење на 

превентивната дејност не е соодветно признаена од 

страна на повисоките структури на полицијата  71.9 28.1 

Работата на полициските службеници во  вршење на 

превентивната дејност не е соодветно наградена од страна 

на повисоките структури на полицијата  68.6 31.3 

Се бара премногу „документација„  68.8 31.3 
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Наведените одговори одат во прилог на генералната перцепција на 
полицијата дека позорната дејност се наоѓа меѓу последните броеви од 
листата на работни задачи во полиција. Таквите ставови ги обесхрабруваат 
позорникарите и полицајците за превенција активно да се вклучат во 
решавање на проблемите во заедницата, да се докажуваат и да градат добра 
соработка со заедницата. Во прилог на тоа е и ставот за несоодветната обука 
за превентивно работење за што се согласиле 63,3 % од испитаниците.  

Имајќи ја предвид таквата состојба, во рамките на истражувањето 
испитавме каков придонес имаат одредени фактори во извршувањето на 
одредени превентивни активности од страна на полицијата. Од активностите 
кои се преземаат во заедницата посебно ги издвоивме:  

a) идентификување проблеми во заедницата,  
b) соработка и средби со граѓаните,  
c) заедничко решавање на проблемите на граѓаните,  
d) заедничко решавање на локалните проблеми,  
e) спроведување мешани мотопатроли 
f) посета на граѓани во домови 
g) учество на полицијата во ЛСП 
h) едукација и советување на граѓаните за заштита од криминал  
 
Пресметаниот хи квадрат тест на поврзување меѓу преземање 

превентивни активности во заедницата и ставовите за значењето на улогата на 
заедницата и на граѓаните во превенција на криминалитетот утврди дека 
постои силна статистички значајна поврзаност меѓу следниве варијабли:  

Врз заедничкото решавање на проблемите во заедницата придонесуваат 
повеќе фактори кои се однесуваат на: учеството на граѓаните во превенција на 
криминалитетот (sig.= 0,013), обезбедувањето повеќе информации за 
безбедноста (sig.=0,017), поголемата соработка со заедницата (sig.=0,004),  

Довербата во односите помеѓу граѓаните и полицијата придонесува за 
давање помош и поддршка на жртвите на криминал од страна на полицијата 
(sig.=0,018) 

Едукацијата и советувањето на граѓаните за заштита од криминал е 
поврзано со поголема свесност за проблемите во локалната заедница  

Друга статистички значајна поврзаност меѓу предвидените варијабли не 
се утврди.  

Оттука, може да се заклучи дека позитивните ставови на полициските 
службеници за придобивките од личното познавање на граѓаните во 
подобрување на безбедноста и генерално за учеството на заедницата во 
превенција на криминалитетот немаат придонесувачко влијание за почесто 
преземање на именуваните превентивни активности во соработка со 
заедницата. Тоа, повторно укажува дека моделот на полициско работење со 
заедницата е позитивно прифатен, но тоа останува повеќе на декларација без 
поголемо активно учество од двете страни во градењето на партнерски односи 
меѓу нив. 

Имено, полициските службеници имаат позитивни ставови за моделот 
полициско работење со заедницата согласувајќи се дека личното познавање со 
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луѓето во регионот придонесува кон поголемо учество во одредени програми 
за превенција на криминалитетот и придонесува за добивање повеќе 
информации, за зголемување на безбедноста во регионот, за поголема 
свесност за проблемите во заедницата и за поголема соработка. Меѓутоа, во 
однос на подобрување на безбедноста во заедницата, според одговорите на 
испитаниците утврдена е значајна статистичка поврзаност единствено со 

активното учество на граѓаните во одредени превентивни програми во 
заедницата, додека со другите активности и ставови на граѓаните како на 
пример, давањето информации, свеста за проблемите во заедницата, 
поголемата соработка (која не означува на што се однесува) не покажува 
статистичи значајна поврзаност. 

Меѓутоа, и покрај позитивниот пристап на испитаниците кон тој модел и 
позитивните  ставови за придобивките од познавањето на граѓаните, таквите 
перцепции не придонесуваат за почесто и поактивно преземање на 
идентификуваните превентивни мерки во заедницата од страна на полицијата. 
Тоа е индикатор за неколку можни ризик фактори кои не се исклучуваат едни 
со други, а кои се однесуваат на: 1. немотивираност на полициските 
службеници, 2. оптовареност со други полициски задачи и 3. ограничени 
капацитети и знаења за тоа што преставува проактивен пристап и како да се 
примени.  

 
Исто така, многу значаен аспект при анализата на видот и интензитетот на 

полициските работи кои се преземаат од страна полициските службеници се 
начинот на организација и комуникација во рамките на ПСОН, како и 
нејзините материјални и човечки капацитети. Поради тоа, неколку прашања 
беа предмет на анализа со цел да се согледаат ставовите на полициските 
службеници за организациските капацитети на полицијата на ниво на ПСОН и 
да се утврди нивната поврзаност со преземањето полициските задачи. 

Во однос на тоа како ја оценуваат соработката во рамките на ПСОН и 
начинот на комуникација на хоризонтално (меѓу колегите на иста работна 
позиција) и на вертикално ниво (односите со претпоставените), одговорите се 
прикажани на следнава табела: 
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Табела 30: Според Ваше мислење, како ги оценувате организациските 

капацитети на полицијата во Вашата организациона единица? 

 
 Да % Не % 

Работам тимски со колегите од мојата полициска станица /четата  84,8 15,2 

Има добра соработка меѓу колегите со кои работам  93,9 6,1 

Колегите со кои работам се компетентни во вршење на 

непосредните превентивни активности  57,6 42,4 

Мојот претпоставен ми дава добри совети за мојата работа  87,9 12,1 

Мојот претпоставен ме охрабрува во вршење на превентивните 

активности  90,0 9,1 

Јасно ми е на кого треба да поднесам извештај за извршените 

работни задачи  90,9 9,1 

Јасни ми се задачите и одговорности те поврзани со превенција на 

криминалитетот 90,4 9,4 

Има пишани правила за превентивната активност на полицијата  75 25 

Дадени ми се премногу одговорности во вршење на превентивни 

активности  66,7 33,3 

Колегите ме консултираат во донесувањето  одлуки  78,8 21,2 

Постои систем на мотивација и наградување 36,4 63,6 

Постои соодветна обука за превенција на криминалитетот 42,4 57,6 

 
Врз основа на презентираните податоци може да се заклучи дека во 

рамките на ПСОН постои добра комуникација меѓу колегите, меѓутоа 
индикативни се ставовите на испитаниците кои се однесуваат на 
превентивните активности, бидејќи големо мнозинство од испитаниците 
одговориле дека им се дадени премногу одговорности во вршење на 
превентивни активности (66,7 % дале потврден одговор наспроти 33,3 %). Тоа 
укажува прво, за различната перцепција за тоа што претставува превентивна 
улога на полицијата, какви видови мерки на превенција може да преземе (тие 
обично се идентификуваат со конкретни активности кои се преземаат во 
рамките на проектите и програмите за воспоставување партнерски однос 
полиција-граѓанин) и второ, за фокусот кон реактивното и традиционално 
полициско работење. 

Пресметувањето на поврзаноста меѓу наведените ставови со вршењето на 
одредени полициски задачи и активности покажува дека постои силна 
статистички значајна поврзаност меѓу следниве варијабли: 

 тимската работа во ПСОН и јасно ми е кому треба да поднесам извештај за 
извршените работи со брзиот одговор на полицијата,  

 соработката меѓу колегите и јасно ми е кому треба да поднесам извештај 
за извршените работи со спроведување обиколки на терен, 

 Мојот претпоставен ми дава добри совети за мојата работа и јасно ми е 
кому треба да поднесам извештај за извршените работи со упатување на 
граѓаните до соодветни институции, 

 Мојот претпоставен ми дава добри совети за мојата работа, соработката 
меѓу колегите, охрабрувањето од страна на претпоставениот и јасно ми е 
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кому треба да поднесам извештај за извршената работа со едукација и 
советување на граѓани за заштита од криминал, 

 Јасно ми е кому треба да поднесам извештај за извршените работи со 
соработката и организирањето средби со граѓаните, заедничкото решавање 
на проблемите во заедницата и учеството во локалните совети за 
превенција, 

 Има пишани правила за превентивни активности на полицијата со 
разговарате и ги запознавате граѓаните со проблемите во заедницата.  
 

Од претходно наведеното ги извлекуваме следниве заклучоци: 
 

 Соработката и тимската работа меѓу колегите е идентификувана како 
значајна повеќе кај реактивниот пристап на полицијата, односно кај 
брзиот одговор и кај спроведувањето обиколки на терен, во споредба со 
активностите кои се преземаат во соработка со заедницата. Оттука, може 
да се претпостави дека не постои доволна соработка меѓу колегите во 
рамките на ПСОН при спроведувањето на превентивните активности во 

заедницата.   

 Постојат одредени пишани и непишани правила на однесување и 
комуникација помеѓу пониските и повисоките полициски структури при 
извршување на полициските работи. Конкретно, при упатувањето на 
граѓаните до соодветни институции, при вршењето едукација, советување, 
заедничко решавање на проблемите на граѓаните, полициските 
службеници поднесуваат извештај за спроведените активности. Тоа 
претпоставува дека генерално полициските службеници се придржуваат 
кон постоечките правила на однесување и се инертни во преземањето 
дополнителни активности во рамките на извршувањето на секојдневните 
полициски активности. Оттука, можеме да заклучиме дека не постои 
креативност и иновативност во градењето партнерски односи со граѓаните 

и со заедницата.  

Со цел да се согледаат разликите, односно промените во полициското 
работење откога е воведен моделот на полициско работење во соработка со 
заедницата, и граѓаните на градот Скопје беа прашани колку често полицијата 
презема одредени превентивни активности во заедницата. Нивните ставови се 
движат во следнава насока: најголем процент на полициските активности 
отпаѓа на обезбедувањето на училишта (38,9 %), а потоа на патролирање на 
критични места (31,4 % од испитаниците одговориле дека секогаш, односно 
често се спроведуваат. Никогаш или ретко се спроведуваат мешани патроли

198
 

(75,6 % од испитаниците одговориле) запознавање на граѓаните со проблемите 
во заедницата (72,2 %) и организирање средби со граѓаните (68,9 %).  

                                                 
198

 со оглед на тоа што анкетирањето беше спроведено кон крајот на 2012 година кога 

полицијата се уште не спроведуваше мешани патроли со гр аѓаните, евидентен е 

таквиот одговор на испитаниците.  
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ПРЕДУСЛОВИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПАРТНЕРСТВО ПОМЕЃУ 

ПОЛИЦИЈАТА И ЗАЕДНИЦАТА  

За да се воспостави партнерство и соработка помеѓу граѓаните и 
полицијата потребно е да се остварат повеќе фактори поврзани со граѓаните, 
полицијата и капацитетите на заедницата.  
 

 Граѓаните треба да се запознати со улогата на полицијата, да имаат 
доверба, да веруваат во нејзината ефикасност, да имаат општествена 
одговорност и да сакаат да градат односи на соработка. 

 Полицијата треба да сака да работи со граѓаните, да верува во нивниот 
придонес, да верува во колективниот пристап, да има 
институционални капацитети, да биде обучена и да го познава теренот.  

 Заедницата, исто така, треба да гради ресурси и капацитети.  
 
Генерално, заедницата има позитивни ставови  за соработката со 

полицијата во однос дека таа овозможува повеќе информации за поуспешно 
решавање на конкретни проблеми во заедницата, ја зголемува безбедноста во 
регионот, го зголемува разбирањето на полицијата за проблемите на луѓето и 
за локалните проблеми и со тоа го зголемува и учеството на полицијата во 
одредени превентивни програми кои се спроведуваат во заедница (над 80 % од 
испитаниците дале потврден одговор на наведените ставови).   

Исто така, голем број истражувања потврдуваат дека за 
воспоставување добар однос полицијата-граѓани, најзначајно е прво, да се 
стекнат позитивни ставови за полицијата како служба, да се има позитивно 
искуство, соработка и доверба во нејзината ефикасност.

199
   

За таа цел, од аспект на ставовите на полицијата за зависна варијабла 
ја зедовме самата соработка, односно партнерство како суштински елемент на 
моделот полициско работење со заедницата со локалните совети за 
превенција, граѓаните, советодавните групи на граѓани, невладините 
организации и училиштата (вклучително и учениците и родителите). Од друга 
страна, за независни варијабли ги одредивме: задоволството од односот на 
граѓаните, довербата во нивниот придонес, во придонесот на заедницата 
ставовите за ефикасноста на превентивните активности и знаењето за 
функционирањето на локалните совети за превенција и другите служби во 
заедницата.  

Од можните независни варијабли, се потврдува дека врз степенот на 
соработка со граѓаните и со советодавните групи на граѓани придонесуваат 
позитивните ставови дека граѓаните се подготвени да и дадат соодветни 
информации поврзани со безбедносната состојба во регионот (sig.=0,018)

200
 и 

дека личното познавање со луѓето придонесува за поголема соработка (sig. = 

                                                 
199

 Yuksel, Y.& Tepe, F. (2013). Citizen satisfaction with police and community policing, 

European Scientific Journal, Vol.9, No14.  
200

 Според пресметаниот хи квадрат тест и Крамеровиот тест за статистичка 

значајност. 
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0,039). Исто така, нивото на значајност на хи квадрат тестот покажа дека 
постои силна статистичка поврзаност меѓу свеста за функционирањето на 
дневните центри за одвикнување од дрога со соработката со учениците (sig.= 
0,013). Другите резултати не покажаа значајна поврзаност меѓу позитивните 
ставови на полицијата за учеството на заедницата во превенција на 
криминалитетот со степенот на соработка со другите центри и служби во 
локалната заедница (НВО-и, центри за социјална рабока, локална власт, 
училишта, ЛСП). Ако се има предвид средната вредност на степенот на 
соработка со наведените служби, којашто е ниска и укажува, генерално на 
слаба соработка, тогаш се претпоставува дека и ставовите на полицијата, без 
разлика дали се позитивни или негативни, не покажуваат значајна поврзаност 
со степенот на соработка. (табела 31 во прилог) 

Пред да пристапиме кон анализа на нивната поврзаност, од прегледот на 
одговорите на полициските службеници може да се констатира дека тие 
најмногу соработуваат со училиштата, учениците и со општината и таа 
соработка ја оценуваат како добра. Тоа се должи на големиот број проекти на 
локално нивно во кои се вклучени училиштата и се однесуваат на младите. 
Најретко соработуваат со центрите за социјална работа.  

За соработката и односите на полицијата со граѓаните меѓу полициските 
службеници има поделени мислења. Поголемиот број испитаници (64,2 %) 
сметаат дека постои отпор кај граѓаните за соработка со полицијата, односно 
дека не постои доверба во нивните меѓусебни односи за што одговориле 57,6 
% од испитаниците. Слични се процентите и на прашањата дали граѓаните се 
подготвени да даваат информации поврзани со безбедносната состојба во 
регионот и со превенција на криминалитетот, што може да се види од 
следнава табела:  
 

Табела 32: Според Ваше мислење, како го оценувате учеството на 

заедницата во превенција на криминалитетот? 
 

Ве молиме одговорете со Да или НЕ (заокружете еден одговор)  Да % Не %  

Граѓаните учествуваат во превенција на криминалот во заедницата  41.3 58.7 

Граѓаните се подготвени да даваат соодветни информации  

поврзани со безбедносната состо јба во регионот  54.4 45.6 

Постои отпор кај граѓаните за соработка со полицијата  64.2 35.8 

Односот на граѓаните кон полицијата е конструктивен  59.1 40.9 

Постои доверба во односите помеѓу граѓаните и полицијата  42.4 57.6 

 
Ваквите ставови на полицијата кореспондираат и со ставовите на 

граѓаните, па оттука нејзините напори треба да се насочат кон отстранување 
на негативните фактори поврзани со полицијата кои го создаваат отпорот кај 
граѓаните за соработка со неа. Тие се однесуваат на следново (коишто 
произлегоа од одговорите на следното прашање): поблиско запознавање на 
граѓаните со работата на полицијата како сервис на граѓаните, почести 
контакти и комуникација со граѓаните, подобрување на брзите интервенции, 
подобрување на сопствениот имиџ, генерално. Во овој дел, потребно е да се 
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истакне дека голем процент од испитаниците (над 30 %) не одговориле на 
поставеното прашање што претпоставува дека проблемот поврзан со отпорот 
на граѓаните за соработка е несоодветно третиран од страна на полицијата, 
односно дека дел од полициските службеници се незаинтересирани да ја 
интензивираат комуникацијата и средбите со граѓаните.  

Табела 33. Доколку постои отпор кај граѓаните за соработка со 

полицијата, причините се наоѓаат во следново:  

 Да % Не %  Без одговор 

Недостаток на разбирање за работата на полицијата  77.1 22.9 30,4 

Бавен одговор на полицијата  48.9 51.1 34,8 

Едноставно не сакаат полицајци  52.1 47.9 30.4 

Лоши/несоодветни однесувања на полицијата  38.3 62.7 31,9 

Недостаток на комуникација со полицијата  64.6 35.4 30,4 

 
ЗНАЧЕЊЕТО НА АНАЛИЗАТА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МОДЕЛОТ 

ПОЛИЦИСКА РАБОТА СО ЗАЕДНИЦАТА  

Полицајците врз основа на искуството најчесто знаат каде се 
криминалните жаришта и лицата кои имаат криминални намери на 
територијата за која се задолжени, но информациите произлезени од анализата 
можат на неговото знаење да му дадат нова димензија. Впрочем, полицаецот 
не е 24 часа на терен, а кога е на терен тогаш осознава настани кои се 
актуелни во тој момент. Од друга страна криминалитетот е во постојано 
менување, доаѓаат нови сторители, се извршуваат нови кривични дела или на 
различен начин од дотогаш познатиот, па затоа аналитичката работа и е 
потребна на полицијата за да може полициските службеници кои извршуваат 
оперативни работи да имаат на располагање корисни, релевантни и навремени 
информации

201
. Затоа криминалистичката анализа треба да биде интегрален 

дел на секоја полициска организација за да го насочува полицискиот 
службеник во извршувањето на секојдневните задачи на терен. 

За разлика од останатите делови од прашалникот, на прашањата од делот 
што се однесување на анализата испитаниците во најголем дел не одговорија. 
Кои се причините за ваквиот однос кон овие прашања можеме само да 
претпоставуваме, но одредени индиции добиени од испитаниците кои 
одговорија на прашањата е дека анализата засега не функционира на 
задоволително ниво и нејзината работа не е пошироко позната во полициската 
организација. Затоа добиените резултати не можеа да се обработат поцелосно 
и да се извлечат генерализирани заклучоци. Но и покрај тоа, истражувањето ја 
потврди хипотезата дека имплементирањето на моделот полициска работа со 
заедницата ќе се одвива отежнато поради непостоење на капацитети во 
полицијата за аналитичко работење. 
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Од добиените одговори на испитаниците за анализа поинтересни се 
следните: обука или курс за анализа посетувале само 10 % (7 од вкупно 70 
испитаника) од анкетираните полициски службеници. Од документите што ги 
изготвува одделението за анализа периодично на три месеци 10 % од 
испитаниците користеле осврт за состојбите со криминалот, 11 % користеле 
анализа за актуелните трендови ко криминалитетот, а најмногу 17 % 
користеле Годишен план за работа на полициската станица. Резултатите од 
работата на одделението за анализа 24 % од испитаниците ги оцениле како 
добро, 18% како неуспешно, а 57% воопшто не одговориле на ова прашање. 
На прашањето: Колку често Одделението доставува аналитички производи до 
другите одделенија во полициската организација на СВР Скопје 18 % 
одговориле дека тоа се случува еднаш на три месеци, 37% одговориле 
никогаш, а 44% воопшто не одговориле на прашањето. Исто така , еднаш во 
три месеци 12% од испитаниците побарале информација од Одделението за 
анализа, 33% никогаш не побарале, а 46% не одговориле на прашањето. 
Запрашани дали анализата е воопшто потребна за извршување на полициските 
работи и задачи, 53% од испитаниците мислат дека таа е од голема важност, 
55% ја истакнуваат нејзината можна улога во превенцијата на 
криминалитетот, а 54% искажаа став дека анализата може и треба да обезбеди 
важни и корисни информации за ефикасно извршување на полициските 
задачи.  

Како општ заклучок од овој дел од истражувањето ќе кажеме дека досега 
Одделението за анализата воопшто или многу малку има влијание врз 
работата на полициските службеници на терен, затоа што полицајците немаат 
соодветна обука, ги немаат потребните знаења за можностите на анализата и 
затоа што и тоа што сега го работи ова одделение не доаѓа до крајните 
корисници, не ги задоволува потребите на оперативното работење и не нуди 
ново знаење за криминалните и безбедносните проблеми на територијата за 
која е задолжено преку собирање податоци и информации, нивно анализирање 
и предлагање нови решенија. 

Од одговорите може да се заклучи дека сериозен проблем во обуката на 
полициските службеници е запоставувањето на анализата. Бидејќи програмите 
за обука ги подготвува Министреството за внатрешни работи ваквата состојба 
укажува дека и повисоките раководители во полицијата не се запознаени со 
предностите на анализата или сметаат дека таа не е од поголема корист во 
извршувањето на полициските задачи.  

Потпирањето само на личното искуство или искуството на колегите во 
извршувањето на полициските функции и задачи е недоволно и не може да 
понуди соодветен одговор на современите форми на криминалитет. Ставот 
дека криминалните проблеми ќе се решат со зголемување на бројот на 
полицајци е познат и е присутен и во други земји каде реактивниот модел на 
полициска работа е доминантен. Меѓутоа многу истражувања во САД и 
Европа покажаа дека зголемувањето на полициските службеници нема 
поголемо влијание вра намалувањето ка криминалитетот, а има влијание врз 
државнот буџет. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ОД ШЕСТА ГЛАВА  

1. Постоењето на чувството на страв кај граѓаните во град Скопје не е 
детерминирано од другите фактори кои беа предмет на истражување, 
односно врз него не влијаат значајно социодемографските 
карактеристики на граѓаните, ставот за полицијата и за ефикасноста на 
полициските мерки, ставот за сериозноста на одредени кривични дела, 
како и постоењето на капацитети и ресурси на локалната заедница. 
Единствено, насоченото патролирање, односно присуството на 
полицијата на критични места го намалува чувството на страв. Исто 
така, граѓаните се чувствуваат побезбедни кога знаат за 
функционирањето на соодветни служби каде можат да се обратат и да 
добијат соодветни информации за заштита и превенција од криминал.  
 

2. Процентот на граѓаните кои не сакаат или не знаат дали да учествуваат 
во превентивни активности, а кој е над 70 % е индикатор дека 
граѓаните немаат доволно развиена општествена и колективна 
одговорност за подобрување на безбедноста во заедницата во која 
живеат. Исто така, тоа може да се протолкува како непостоење на 
цврсти врски и односи меѓу граѓаните во заедницата бидејќи 
непознавањето на своите сограѓани го намалува чувството на 
припадност во заедницата, и на тој начин граѓаните се демотивираат 

да се вклучат во активности и програми во заедницата.  

3. Хипотезата од истражувањето дека чувството на страв и 
вознемиреност кај граѓаните ја намалува нивната подготвеност да 
учествуваат во превентивни активности во нивната заедница се 
потврдува со утврдувањето на статистички значајна поврзаност меѓу 
посериозните облици на насилнички казниви дела („разбојништв”, 
„физички напади”, „силување”, „насилство во училишта” и 
„меѓуетничките конфликти”) со подготвеноста да учествуваат во 
превентивни активности. Тоа значи дека чувството на вознемиреност 
ги обесхрабрува активно да учествуваат во превенција на 

криминалитетот.  

4. Од друга страна, ставот за сериозноста на „физичките напади” и 
„меѓуетничките конфликти” покажа значајна поврзаност со 
подготвеноста на граѓаните да учествуваат во превентивни 
активности. Тоа укажува дека присутноста на тие појави, исто така, ги 
демотивираат граѓаните активно да се вклучат во превенција на 
криминалитетот. Постоењето на чувството на вознемиреност кај 
граѓаните и ставот на граѓаните за постоење на сериозен криминален 
или безбедносен проблем може да се објасни и со недоволната 
ефикасност на полицијата во разрешување на долготрајни проблеми, 
па вклучувањето, односно експонирањето на граѓаните во активности 
што не даваат резултат може понекогаш да има негативни последици 
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за нивната лична безбедност, што логично резултира во нивна 

демотивираност. 

5. Покрај присуството на одредени кривични дела, врз подготвеноста на 
граѓаните да учествуваат во превентивни активности влијае и 
постоењето на соодветни локални ресурси и капацитети во заедницата 
кои обезбедуваат помош и заштита на ранливи категории лица, или 
обезбедуваат совети и едукација за заштита и превенција од 
криминалитет. Ваквите ресурси го вклучуваат граѓанското општество  
во превенција на криминалитет, а граѓанинот е дополнително 
мотивиран, како дел од тоа граѓанско општество да биде активен 
учесник. Во таа смисла се потврди и поставената хипотеза во 
истражувањето според која недоволните извори и капацитети на 
заедницата (локални служби, совети, граѓански организации) ги 
обесхрабруваат граѓаните да учествуваат во превентивни активности. 
Поради тоа, потребни се напори за зајакнување на граѓанското 
општество и на капацитетите на локалната заедница, бидејќи како што 
е потврдено и во теоријата и практиката превенцијата и зголемувањето 
на безбедноста не би имале успех доколку не се изгради партнерски и 
колективен пристап во решавање на проблемите со криминалот и со 

другите девијантни појави.  

6. Дополнителен поттик за мотивираноста на граѓаните да учествуваат во 
превентивни активности во заедницата се и позитивните ставови за 
соработката со полицијата која ја зголемува нејзината свесност за 
проблемите во заедницата, придонесува за нивно поуспешно 
решавање и со тоа ја зголемува безбедноста во регионот.  

7. Поголемиот процент од граѓаните ја гледаат полицијата како орган 
надлежен за одржувањето на јавниот ред, за заштитата на граѓаните од 
криминал и за брз одговор на кривични дела. Поради тоа, 
мнозинството граѓани сметаат дека традиционалниот реактивен 
пристап на полициското работење во смисла на брз одговор на 
полицијата по пријавени кривични дела, брза интервенција на 
одредени настани и брзо и ефикасно фаќање на сторителот се многу 
ефикасни во превенција на криминалитетот. Сличен став имаат и за 
мотопатролната дејност, присуството на критични места и засилениот 
надзор и контрола над одредена група граѓани.  

8. Мислењето на граѓаните дека традиционалниот реактивен пристап на 
полициското работење е многу ефикасен во превенција на 
криминалитетот, може да е резултат на медиумското преставување на 
полицијата, која секојдневно излегува со соопштенија или со изјава на 
преставници на Министерството за успешно реализирани казнено 
правни настани. Граѓаните најчесто немаат можност да следат каков 
исход има презентираниот полициски успех, па оттаму мислењето за 

полициската ефикасност се гради врз еднострано информирање. 
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9. Половина од испитаниците немаат доверба во полицијата и немаат 
никаква комуникација со неа што претставува неповолен ризик фактор 
за воспоставување добри партнерски односи помеѓу полицијата и 
заедницата. Од друга страна, позитивното или негативно искуство со 
полицијата, како и ставовите за полицијата влијаат врз довербата на 
граѓаните во полицијата. Ова не упатува на теоријата според која 
перцепциите меѓу луѓето се градат врз основа на меѓусебните 
контакти и односи, поради што, немањето комуникација понекогаш 
дава искривена слика за луѓето, односно граѓаните се склони кон 
прифаќање на јавното мислење за полицијата дека таа казнува, 
применува сила. Тоа значи дека за полицијата да го подобри својот 
имиџ меѓу граѓаните потребно е да гради односи со нив, а за таа цел 
треба да им се приближи.  

10. Граѓаните во најголем дел (дури над 80% од испитаниците) не знаат за 
постоењето и работењето на локалните институционализирани форми 
за превенција на криминалитетот, а исто така недоволно се 
информирани за превентивните програми и активности на полицијата. 
Од ова произлегува дека граѓаните не препознаваат постоење на  
континуиран процес на превенција на криминалитетот воден од 
полицијата и другите државни субјекти, што е предуслов за нивно 
активно вклучување во превенцијата на криминалот. Од резултатите 
од истражувањето произлегува дека полицијата не иницира контакти и 
комуникација со граѓаните во секојдневното работење, освен кога 
презема репресивни мерки. Од друга страна за граѓаните да бидат 
иницијатори на контактот потребно е полицијата да е „видлива“ не 
само како пешачки и мото патроли, туку да се воспостават 
комуникациски канали преку телефон, електронска пошта, интернет, 
видео контакт, да се спроведуваат постојани посети на возрасни лица 
кои живеат сами, на лица со посебни потреби, градинки, основни и 
средни училишта и други ранливи и маргинализирани групи граѓани, 
односно полицијата треба да презема различни мерки за да стане 

достапна до граѓаните.  

11. Полициските службеници и граѓаните полицијата ја гледаат како 
орган надлежен да ги штити граѓаните и да интервенира во ситуации 
кои го нарушуваат јавниот ред и мир и ја загрозуваат безбедноста во 
заедницата. Имајќи предвид дека полицијата во јавноста е 
препознатлива поради нејзиното присуство при вршење на 
мотопатроли, обезбедување на училиштата, спроведување обиколки на 
критични места, ставот на граѓаните за вршење на полициските задачи 
во нивната заедница го базира на нив. Тоа значи дека другите 
активности се помалку присутни и поради тоа помалку препознатливи 
кај јавноста. Од друга страна, и полицијата во својот став за степенот 
на ефикасност на полициските работи се повикува на 
традиционалното реактивно дејствување. Ваквиот став, повторно 
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индицира дека полициските работи кои се преземаат во соработка со 
заедницата немаат непосреден превентивен ефект, односно тој е со 
„одложено„ траење и помалку видлив.  

 
12. Испитаниците од ПСОН (позорникарите, полициските службеници за 

превенција, водичите на безбедносни региони), поради нивната 
возраст и работен стаж имаат богато полициско искуство, но треба да 
се прилагодат и да прифатат проактивен начин на дејствување поради 
изменетите локални услови, зголемениот криминал и загрозената 
безбедност во заедниците кадешто дејствуваат.  

13. Според добиените резултати полициските службеници успехот од 
својата работа го определуваат според преземените и реализирани 
репресивни мерки, што е поттикнато и од начинот на наградување и 
оценување од страна на нивните претпоставени. И непосредните 
извршители и старешините во полицијата извршувањето на 
активностите поврзани со превенција на криминалитетот не ги 
вреднуваат подеднакво со традиционалните полициски работи. Ова 
претставува една од главните пречки за менување на стилот на 
работење, што негативно се одразува врз спроведувањето на моделот 
на полициска работа во соработка со заедницата. 
 

14. Задоволството од сопствената работа, од работата на колегите и од 
старешините може да се оцени како позитивна, но овде е важно да се 
земат предвид елементите врз кои се гради таквиот став. Според 
одговорите, задоволството од резултатите произлегува од полициски 
активности како што се: одговор на пријавени кривични дела, 
спроведување на мотопатролни обиколки на теренот, обезбедување на 
училишта, спроведување обиколки на критични места, интервенирање 
на одредени настани, односно очигледно од активности кои се  дел од 
традиционалниот реактивен пристап на полициско работење. Од друга 
страна интересно е да се одбележи дека поголемиот број од 
испитаниците не се задоволни од системот на мотивација и 
наградување, што е во спротивност со задоволството од постигнатите 
резултати.  

 
15. Моделот на полициско работење со заедницата се применува во форма 

на посебни програми, кои вклучуваат низа посебни проекти со 
дефинирани цели, резултати, временски и просторно определени (како 
на пример во делот на превенција во сообраќајот, насилство во 
училиштата и слично). Поради тоа промената на разбирањето на 
суштината на моделот треба да се случи на повисоко организационо 
ниво во рамките на полициската служба кое ги дефинира условите и 
начинот на работа на полицијата и ги гради нејзините капацитети и тоа 
во насока превентивните активности на полицијата да не бидат 
спроведувани како краткорочни кампањи, туку со градење 
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среднорочна и долгорочна стратегија за превентивно полициско 
работење, со детални акциони програми за годишно реализирање на 
стратегијата, со континуирана обука на полицајците и со 
определување на потребните материјални и човечки ресурси. 
 

16. Не се создадени основните предуслови за воспоставување добри 
односи на партнерство и соработка помеѓу граѓаните и полицијата. 
Ваквото тврдење го базираме врз следниве сознанија произлезени од 
анализата на добиените податоци од двете теренски истражувања: 

 Полицијата и граѓаните веруваат во очекуваните придобивки од 
нивната меѓусебна соработка во поглед на поголема доверба, 
заедничко решавање на проблемите, поголема свест и 
препознавање на проблемите кои постојат во заедницата, поголема 
безбедност и слично. Меѓутоа, и полицијата и граѓаните сметаат 
дека традиционалниот реактивен пристап е поефикасен во 
превенција на криминалитетот и поради тоа, граѓаните очекуваат 
полицијата да ги штити, а полицијата се фокусира на брзи 
интервенции, насочено патролирање, обезбедување.  

 Граѓаните не ги препознаваат превентивните активности на 
полицијата, во смисла на организирање средби, мешани патроли, 
посета по домови, решавање заеднички проблеми и слично. Тоа 
произлегува поради тоа што поретко се спроведуваат и не се 
видливи во заедницата. 

 Заедницата има ограничени капацитети и ресурси кои можат да 
придонесат за подобрување на безбедноста во заедницата, а 
особено негативен показател се одговорите и на полицијата и на 
граѓаните кои не се запознати или не знаат за постоењето на 
одредени центри за помош и заштита на жртви од криминал, на 
жртви на семејно насилство, служби за згрижување на деца на 
улица, локални форуми на граѓани и слично.  

 Не постои соодветна едукација за моделот полициско работење со 
заедницата при спроведувањето на почетните обуки за обичните 
полицајци (иако во обуката на полициските службеници за 
превенција е ставен посебен акцент на полициското работење 
ориентирано кон решавање на проблеми и на значењето на 
комуникацијата со граѓаните) што може да се согледа од 
наставната програма и од наставните материјали. Тоа укажува дека 
не постои конзистентен систем на почетна обука кој ќе одговара на 
настанатите реформи на полицијата, особено на новата 
организациона поставеност на полицијата која треба да се 
реорганизира во согласност со моделот на полициско работење со 
заедницата, а која е од значење при воведувањето на младите 

полицајци во полициската служба. 
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ПРИЛОЗИ 

 

Табела 14: Поврзаност меѓу брачниот статус и дали чувствувате 

вознемиреност при помислата за возење под дејство на алкохол 
 

bracen status * vozenje pod dejstvo na alkohol Crosstabulation  

 

vozenje pod dejstvo na alkohol 

Total 

mnogu 

voznemiren  voznemiren  

malku 

voznemiren  

ne sum 

voznemiren  

bracen 

status 

s

a

m

e

c 

Count 12 6 7 1 26 

% within  

bracen 

status 

46.2% 23.1% 26.9% 3.8% 100.0

% 

% within  

vozenje 

pod 

dejstvo na 

alkohol 

36.4% 27.3% 31.8% 9.1% 29.5% 

v

d

o

v

e

c 

Count 2 2 1 0 5 

% within  

bracen 

status 

40.0% 40.0% 20.0% .0% 100.0

% 

% within  

vozenje 

pod 

dejstvo na 

alkohol 

6.1% 9.1% 4.5% .0% 5.7% 

v

o

 

b

r

a

k 

Count 17 13 12 5 47 

% within  

bracen 

status 

36.2% 27.7% 25.5% 10.6% 100.0

% 

% within  

vozenje 

pod 

dejstvo na 

alkohol 

51.5% 59.1% 54.5% 45.5% 53.4% 
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r

a

z

d

e

l

e

n 

Count 0 0 0 2 2 

% within  

bracen 

status 

.0% .0% .0% 100.0% 100.0

% 

% within  

vozenje 

pod 

dejstvo na 

alkohol 

.0% .0% .0% 18.2% 2.3% 

d

r

u

g

o 

Count 2 1 2 3 8 

% within  

bracen 

status 

25.0% 12.5% 25.0% 37.5% 100.0

% 

% within  

vozenje 

pod 

dejstvo na 

alkohol 

6.1% 4.5% 9.1% 27.3% 9.1% 

Total Count 33 22 22 11 88 

% within  

bracen 

status 

37.5% 25.0% 25.0% 12.5% 100.0

% 

% within  

vozenje 

pod 

dejstvo na 

alkohol 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0

% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 22.411
a
 12 .033 

Likelihood Ratio 16.590 12 .166 

Linear-by-Linear 

Association 

5.597 1 .018 

N of Valid Cases 88   

a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is .25. 
 

Symmetric Measures 

 
Value 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi .505 .033 

Cramer's V .291 .033 

N of Valid Cases 88  

 

 

TАБЕЛА 15: Поврзаност меѓу брачниот статус и дали чувствувате 

вознемиреност при помислата за меѓуетнички конфликти 
 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

bracen status * 
meguetnicki konflikti 

89 96.7% 3 3.3% 92 100.0% 
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bracen status * meguetnicki konflikti Crosstabulation 
Count 

 

meguetnicki konflikti 

Total 

mnogu 
voznemire
n voznemiren 

malku 
voznemiren 

ne sum 
voznemiren 

bracen 
status 

samec 15 7 0 4 26 

vdovec 1 1 3 1 6 

vo brak 19 13 5 10 47 

razdelen 1 0 0 1 2 

drugo 7 0 0 1 8 
Total 43 21 8 17 89 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 23.909
a
 12 .021 

Likelihood Ratio 23.297 12 .025 
Linear-by-Linear 
Association 

.081 1 .775 

N of Valid Cases 89   

a. 15 cells (75.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .18. 
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ТАБЕЛА 16: Поврзаност меѓу чувството на страв и познавањето на 

функционирањето на одредени центри во заедницата во која живеат 
 
 

Crosstab 

Count 

 

dali funkcioniraat centri kade se 

dobivaat informacii za p revencija od  

kriminal 

Total da Ne neznam 5 

dokolku 

ste sami, 

kolku 

sigurno se 

cuvstvuva

te vo 

Vaseto 

sosedstvo 

mnogu 

bezbedno 

4 11 5 0 20 

prilicno 

bezbedno 

3 15 25 0 43 

bezbedno 3 8 8 0 19 

zagrozeno 1 4 2 1 8 

Total 11 38 40 1 90 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 18.063
a
 9 .034 

Likelihood Ratio 12.905 9 .167 
Linear-by-Linear 
Association 

1.188 1 .276 

N of Valid Cases 90   

a. 9 cells (56.3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .09.  
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Табела 17: Поврзаност меѓу чувството на безбедност и присуството на 

полицијата на критични места 
 

dokolku ste sami, kolku sigurno se cuvstvuvate vo Vaseto sosedstvo * kolku se efikasni pol. raboti vo 

prevencija -prisustvo na policijata na kriticni mesta Crosstabulation 

 

kolku se efikasni pol. raboti vo prevencija -prisustvo na 

policijata na kriticni mesta 

Total 

mnogu 

efikasni efikasni 

malku 

efikasni 

ne se 

efikasni 

ne mozam 

da ocenam 

dokolku 

ste sami, 

kolku 

sigurno se 

cuvstvuva

te vo 

Vaseto 

sosedstvo 

mnogu 

bezbedno 

Count 5 2 9 2 3 21 

% within 

dokolku 

ste sami, 

kolku 

sigurno 

se 

cuvstvuv

ate vo 

Vaseto 

sosedstvo 

23.8% 9.5% 42.9% 9.5% 14.3% 100.0

% 

% within 

kolku se 

efikasni 

pol. 

raboti vo 

prevencij

a -

prisustvo 

na 

policijata 

na 

kriticni 

mesta 

19.2% 12.5% 34.6% 14.3% 33.3% 23.1

% 

prilicno Count 15 8 12 4 4 43 
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bezbedno % within 

dokolku 

ste sami, 

kolku 

sigurno 

se 

cuvstvuv

ate vo 

Vaseto 

sosedstvo 

34.9% 18.6% 27.9% 9.3% 9.3% 100.0

% 

% within 

kolku se 

efikasni 

pol. 

raboti vo 

prevencij

a -

prisustvo 

na 

policijata 

na 

kriticni 

mesta 

57.7% 50.0% 46.2% 28.6% 44.4% 47.3

% 

bezbedno Count 5 6 3 3 2 19 

% within 

dokolku 

ste sami, 

kolku 

sigurno 

se 

cuvstvuv

ate vo 

Vaseto 

sosedstvo 

26.3% 31.6% 15.8% 15.8% 10.5% 100.0

% 
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% within 

kolku se 

efikasni 

pol. 

raboti vo 

prevencij

a -

prisustvo 

na 

policijata 

na 

kriticni 

mesta 

19.2% 37.5% 11.5% 21.4% 22.2% 20.9

% 

zagrozeno Count 1 0 2 5 0 8 

% within 

dokolku 

ste sami, 

kolku 

sigurno 

se 

cuvstvuv

ate vo 

Vaseto 

sosedstvo 

12.5% .0% 25.0% 62.5% .0% 100.0

% 
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% within 

kolku se 

efikasni 

pol. 

raboti vo 

prevencij

a -

prisustvo 

na 

policijata 

na 

kriticni 

mesta 

3.8% .0% 7.7% 35.7% .0% 8.8% 

Total Count 26 16 26 14 9 91 

% within 

dokolku 

ste sami, 

kolku 

sigurno 

se 

cuvstvuv

ate vo 

Vaseto 

sosedstvo 

28.6% 17.6% 28.6% 15.4% 9.9% 100.0

% 
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% within 

kolku se 

efikasni 

pol. 

raboti vo 

prevencij

a -

prisustvo 

na 

policijata 

na 

kriticni 

mesta 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0

% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 22.749
a
 12 .030 

Likelihood Ratio 20.006 12 .067 

Linear-by-Linear 

Association 

.354 1 .552 

N of Valid Cases 91   

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is .79. 
 
Табела 18: Поврзаност меѓу чувството на безбедност и лошото искуство со 

полицијата 
 

dokolku ste sami, kolku sigurno se cuvstvuvate vo Vaseto sosedstvo * odnos/imam loso 

iskustvo so policijata Crosstabulation  

Count 

 

odnos/imam loso iskustvo so 

policijata  

Total da ne 

dokolku ste sami, ko lku  

sigurno se cuvstvuvate vo 

mnogu bezbedno 4 17 21 

prilicno bezbedno 3 40 43 



177 

 

Vaseto sosedstvo bezbedno 4 14 18 

zagrozeno 4 4 8 

Total 15 75 90 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.793
a
 3 .020 

Likelihood Ratio 8.730 3 .033 

Linear-by-Linear 

Association 

3.505 1 .061 

N of Valid Cases 90   

a. 3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.33.  

 

Табела 20: Поврзаност меѓу „сакам да учествувам во одредени 

превентивни активности во заедницата„ и „имам отпор за соработка со 
заедницата„ 
 

Crosstab 

Count 

 

odnos/cuvstvuvam otpor za 

sorabotka so policijata  

Total da ne 

sakam da ucestvuvam vo 

aktivnosti na zaednicata 

povrzani so prevencija na 

kriminalitetot 

da 12 30 42 

ne 5 22 27 

neznam 2 19 21 

5 1 0 1 

Total 20 71 91 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.703
a
 3 .082 

Likelihood Ratio 6.508 3 .089 

Linear-by-Linear 

Association 

.781 1 .377 

N of Valid Cases 91   

a. 3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .22.  
 

Symmetric Measures 

 
Value 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi .271 .082 

Cramer's V .271 .082 

N of Valid Cases 91  

Табела 21: Поврзаност меѓу „сакам да учествувам во одредени 

превентивни активности во заедницата„ и „имам конструктивен однос со 

полицијата„ 
 

Crosstab 

Count 

 

odnos/imam konstruktiven 

odnos kon policijata 

Total da ne 

sakam da ucestvuvam vo 

aktivnosti na zaednicata 

povrzani so prevencija na 

kriminalitetot 

da 16 24 40 

ne 12 14 26 

neznam 10 11 21 

5 1 0 1 

Total 39 49 88 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.687
a
 3 .640 

Likelihood Ratio 2.060 3 .560 

Linear-by-Linear 

Association 

.999 1 .317 

N of Valid Cases 88   

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .44.  
 

Symmetric Measures 

 
Value 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi .138 .640 

Cramer's V .138 .640 

N of Valid Cases 88  

 
Табела 27: Разлики на ставовите за ефикасноста на полициските работи 

според работно место 
 
ANOVA 

 

Sum 

of 

Square

s df 

Mean 

Square F Sig. 

stepen na efikasnost/brz 

odgovor na prijaveni kr. 

dela 

Between Groups 4.725 2 2.363 1.632 .204 

Within Groups 91.229 63 1.448   

Total 95.955 65    

stepen na 

efikasnost/obezbeduvanje 

dokazi za izvrseni kr. dela  

Between Groups 8.030 2 4.015 4.773 .012 

Within Groups 53.000 63 .841   

Total 61.030 65    

stepen na 

efikasnost/otkrivanje i 

fakanje storiteli na kr. 

dela 

Between Groups 2.452 2 1.226 1.207 .306 

Within Groups 63.987 63 1.016   

Total 66.439 65 
   

stepen na 

efikasnost/nabljuduvanje i 

Between Groups 4.311 2 2.155 2.735 .072 

Within Groups 50.435 64 .788   
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kontrola na reg istrirani 

storiteli na kr.dela  

Total 54.746 66 
   

stepen na 

efikasnost/nabljuduvanje i 

kontrola na maloletni 

grupi skloni kon 

devijantni odnesuvanja 

Between Groups .674 2 .337 .314 .731 

Within Groups 67.583 63 1.073   

Total 68.258 65 
   

stepen na 

efikasnost/reguliran je i 

kontrola na soobrakajot na 

patistata 

Between Groups .416 2 .208 .238 .789 

Within Groups 55.883 64 .873   

Total 56.299 66 
   

stepen na 

efikasnost/obezbeduvanje 

na opredeleni licnosti i 

objekti 

Between Groups 3.346 2 1.673 1.269 .288 

Within Groups 83.018 63 1.318   

Total 86.364 65 
   

stepen na 

efikasnost/intervencija na 

policijata na odredeni 

nastani 

Between Groups 4.091 2 2.045 2.470 .093 

Within Groups 52.167 63 .828   

Total 56.258 65 
   

stepen na 

efikasnost/sorabotka i 

organiziranje sredbi so 

graganite 

Between Groups .036 2 .018 .017 .983 

Within Groups 68.621 64 1.072   

Total 68.657 66 
   

stepen na 

efikasnost/ucestvo na 

policijata vo rabotata na 

lokalnite soveti za 

prevencija  

Between Groups .457 2 .229 .202 .817 

Within Groups 72.289 64 1.130   

Total 72.746 66 
   

stepen na 

efikasnost/ucestvo na 

policijata vo podgotovka 

na lokalni planovi za 

prevencija na 

kriminalitetot vo 

zaednicata 

Between Groups .678 2 .339 .280 .756 

Within Groups 77.352 64 1.209   

Total 78.030 66 

   

stepen na 

efikasnost/ucestvo na 

policijata vo podgotovka 

na izvestai za 

bezbednosnata sostojba vo 

regionot 

Between Groups .260 2 .130 .080 .923 

Within Groups 104.15

8 

64 1.627 
  

Total 104.41

8 

66 
   

stepen na 

efikasnost/ucestvo na 

policijata vo programi za 

poddrska na mlad i 

Between Groups 1.256 2 .628 .380 .686 

Within Groups 105.90

8 

64 1.655 
  

Total 107.16

4 

66 
   

stepen na 

efikasnost/zapoznavanje 

Between Groups .917 2 .459 .348 .707 

Within Groups 81.636 62 1.317   
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na graganite so problemite 

vo zaednicata 

Total 82.554 64 
   

stepen na 

efikasnost/zaednicko 

resavanje problemi vo 

lokalnata zaednica  

Between Groups 2.549 2 1.275 .964 .387 

Within Groups 84.645 64 1.323   

Total 87.194 66 
   

stepen na 

efikasnost/zaednicko 

resavanje problemi na 

graganite 

Between Groups 4.568 2 2.284 1.488 .234 

Within Groups 95.186 62 1.535   

Total 99.754 64 
   

stepen na 

efikasnost/poseta na 

graganite vo domovite 

Between Groups 3.051 2 1.526 .944 .395 

Within Groups 101.81

2 

63 1.616 
  

Total 104.86

4 

65 
   

stepen na 

efikasnost/upatuvanje na 

graganite do soodvetni 

institucii 

Between Groups 2.045 2 1.022 .887 .417 

Within Groups 72.622 63 1.153   

Total 74.667 65 
   

stepen na 

efikasnost/davanje pomos 

i poddrska na zrtvi od 

kriminal 

Between Groups 9.673 2 4.836 4.691 .013 

Within Groups 64.948 63 1.031   

Total 74.621 65 
   

stepen na 

efikasnost/edukacija i 

sovetuvanje na gragani za 

zastita od kriminal 

Between Groups 6.021 2 3.011 3.261 .045 

Within Groups 59.083 64 .923   

Total 65.104 66 
   

stepen na 

efikasnost/edukacija na 

mladite vo ucilistata 

Between Groups .038 2 .019 .017 .983 

Within Groups 68.583 63 1.089   

Total 68.621 65    

stepen na 

efikasnost/sproveduvanje 

mesani patroli so 

graganite 

Between Groups 4.028 2 2.014 1.289 .283 

Within Groups 98.412 63 1.562   

Total 102.43

9 

65 
   

stepen na 

efikasnost/sproveduvanje 

obikolki na teren 

Between Groups 6.937 2 3.468 3.844 .027 

Within Groups 57.750 64 .902   

Total 64.687 66    

stepen na 

efikasnost/sproveduvanje 

obikolki  na kriticn i mesta 

Between Groups 4.912 2 2.456 2.278 .111 

Within Groups 66.842 62 1.078   

Total 71.754 64    

stepen na 

efikasnost/sproveduvanje 

motopatroli 

Between Groups 8.277 2 4.138 3.802 .028 

Within Groups 67.477 62 1.088   

Total 75.754 64    

stepen na 

efikasnost/obezbeduvanje 

na ucilista 

Between Groups 6.750 2 3.375 3.769 .028 

Within Groups 56.417 63 .896   

Total 63.167 65    

stepen na 

efikasnost/identifikacija i 

Between Groups 4.844 2 2.422 1.764 .180 

Within Groups 87.872 64 1.373   
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istrazuvanje za pricin ite 

za pojava na 

kriminalitetot 

Total 92.716 66 

   

 
 

Табела 31: Средна вредност на степенот на соработка на полицијата со 

одредени служби во локалната заедница 
 
Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviat ion 

stepen na sorabotka/ucilista 29 2 1 3 2.03 .626 

stepen na 

sorabotka/lokalnata opstina 

28 4 1 5 2.50 1.106 

stepen na sorabotka/ucenici 29 4 1 5 2.66 1.045 

stepen na sorabotka/lokalen  

sovet za prevencija vo 

soodvetnata opstina 

29 4 1 5 2.72 1.099 

stepen na sorabotka/roditeli 27 4 1 5 2.89 1.086 

stepen na 

sorabotka/gragani/sovetoda

vni grupi na gragani 

28 4 1 5 2.96 1.071 

stepen na 

sorabotka/pretstavnici na 

NVO 

25 3 2 5 3.12 .971 

stepen na sorabotka/centri 

za socijalna rabota 

28 3 2 5 3.14 1.113 

stepen na 

sorabotka/opstinski soveti 

za prevencija na 

maloletnickoto 

prestapnistvo 

29 4 1 5 3.17 1.104 

Valid N (listwise) 22      
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