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АПСТРАКТ  

 

Општеството го должи своето постоење на основната човечка потреба за 

колективна безбедност. На овој начин, безбедноста и општеството се синоним. Без 

едниот, другиот престанува да опстојува. Но, односот помеѓу безбедноста и 

општеството станува сè посложен и динамичен во последните две децении. Никогаш 

порано, рамнотежата меѓу нив не била поголема, бидејќи глобализацијата, 

меѓузависноста и дигиталните технологии буквално ги преобликуваат темелите на 

општеството, предизвикувајќи го секој прифатен пристап кон неговата безбедност.  

Во последно време, спортските мега настани прераснаа во големи глобални 

спектакли кои поседуваат огромно економско, политичко, безбедносно и социјално 

значење. Градовите и нациите интензивно се натпреваруваат за правото да бидат 

домаќини на мега спортски настани како што се Олимписките игри, Супербоулот во 

американскиот фудбал, финалето на Лигата на шампионите во европскиот фудбал или 

„финалето на Светското првенство“ од разни спортови. За организаторите, овие 

настани се сметаат за доделување високи нивоа на национален и меѓународен престиж 

на градовите домаќини, како и на разни други придобивки, како што се урбана 

регенерација, зголемен туризам и нови партнерства со глобалната корпорација. 

Во последните години, законските реформи во областа на спортот придонесоа 

за зајакнување на спортските безбедносни капацитети, особено во развојот на 

специфични безбедносни алатки за справување со насилството во спортот. Токму 

улогата на полицијата во спречувањето на спортското насилство, преку одреден 

оперативно-тактички систем за превенција, согласно законските акти кои постојат во 

нашата земја е предмет на анализа и обработка во овој специјалистички труд. 

Теоретскиот пристап во трудот е надополнет со соодветно теренско истражување, со 

цел да се открие и утврди каква е состојбата на спортските терени во нашата земја, 

како во поглед на безбедноста, така и во поглед на улогата на полицијата која има 

задача да го спречи и превенира насилството на спортските натпревари.  

 

Клучни зборови: безбедност, спортски настани, полиција, јавен ред и мир, 

прекршоци, законска регулатива, спортско насилство. 

 



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

4 

APSTRACT 

 

Society owes its existence to the basic human need for collective security. In this way, 

security and society are synonymous. Without one, the other ceases to exist. But the 

relationship between security and society has become increasingly complex and dynamic in 

the last two decades. Never before has the balance between them been greater, as 

globalization, interdependence, and digital technologies have literally reshaped the 

foundations of society, challenging any accepted approach to its security. 

In recent times, sport mega events have grown into major global spectacles that 

possess huge economic, political and social significance. Cities and nations compete 

intensively for the right to host mega events such as the Olympic Games, the Super bowl in 

American football, the Champions League final in European football or the ‘World Cup 

finals’ of various sports. For the organization, these events are seen as conferring high levels 

of national and international prestige on host cities, as well as a variety of other benefits such 

as urban regeneration, increased tourism and new partnerships with global corporations. 

In recent years, legal reforms in the field of sports have contributed to the 

strengthening of sports safety capacities, especially in the development of specific security 

tools for dealing with violence in sports. Exactly the role of the police in preventing sports 

violence, through a certain operational-tactical system for prevention, in accordance with the 

legal acts that exist in our country is subject to analysis and processing in this specialist 

paper. The theoretical approach to labor is complemented by appropriate field research, in 

order to discover and determine the state of sports fields in our country, both in terms of 

safety and in terms of the role of the police tasked to prevent and prevent violence at sports 

matches. 

 

Keywords: security, sporting events, police, public order, offenses, legislation, 

sporting violence. 
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ВОВЕД 

 

Спортот игра важна улога во развојот на човекот и во зајакнувањето на 

структурата на општеството. Негува социјална интеграција и учество и со тоа дава 

значаен придонес за демократијата. Промовира разбирање помеѓу поединци и групи од 

различни земји и култури. Исто така, носи големи економски придобивки на локално, 

регионално и национално ниво. Сето ова е ставено во опасност од насилство. 

Насилството во спортот вклучува извршување на однесувања што предизвикуваат 

штета и се случуваат надвор од правилата и прописите на спортот.   

Насилството во спортот е епидемија што се активира од вклучување на 

различни групи на луѓе, вклучувајќи ги медиумите, навивачите, родителите, тренерите 

и самите играчи. Насилството во спортот може да се случи на различни начини. 

Предложени се теории за да се објасни нивната појава, т.е. психолошки, биолошки и 

теории за социјално учење. Општо земено, теориите укажуваат на фактот дека 

спортското насилство е неемоционално и еден мисионерски вид на насилство, кое како 

главна цел ја има потребата од штета (материјална или физичка). Насилството во 

спортот може да го предизвикаат гледачи, играчи и останати учесници. Според широк 

спектар на истражувачки студии, гледачите можат да го поттикнат или рефлектираат 

спортското насилство врз основа на знаците што им ги даваат играчи, други гледачи, 

навивачи и тренери. Перцепцијата на другите тимови како непријатели, промовира 

непријателство кон непријателските групи и непријателството се протега на 

приврзаниците, географската локација, етникумите и наводната социјална класа. Токму 

поради овие причини, овој специјалистички труд се однесува на хронолошката рамка 

на спортското насилство, неговите фактори и причини, како и теориите кои го 

објаснуваат насилството. Посебен акцент се става на улогата на полицијата во 

спречување на насилството на спортските натпревари, чија важност ќе се разгледува и 

преку анкетен прашалник, реализиран токму со анкетирање на полициски службеници 

кои имаат искуство во обезбедување на спортски натпревари, каде имало некако вид на 

насилство. Преку соодветни истражувања и студија на случај ќе се откријат 

најголемите спортски нереди во светот, а ќе се презентираат и статистички податоци, 

поврзани со спортското насилство во Република Северна Македонија. 
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ГЛАВА 1  -  ТЕОРЕТСКО-ХИПОТЕТИЧКА РАМКА 

 

1. ФОРМУЛИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ 

 

Спортот е самостојна општествена појава со свој развоен еволуциски процес 

уште од праисторија кога човекот за да се прехрани и опстане, морал да оди во лов и 

риболов, потоа со практикување на воени игри, магија, при кои се користеле 

елементарни физички движења, вежби. Потоа, во периодот на античкото време спортот 

се развивал низ разновидни спортски дисциплини на олимписки игри: веслање, бокс, 

фрлање диск, гимнастика. Во средниот век спортот бил застапен како забава за 

богатите и угледни благороднички семејства, за да следниот позначаен развој го 

доживува во деветнаесеттиот век со создавање на материјални услови за развој на 

физичката култура и прераснување на спортот во ,,професија“, со што аматерскиот 

спорт постепено преминува во професионален, и како таков, тој денес претставува 

еден вид на начин на живот.1   

Насилството и спортот имаат долга историја и денес не постои општество во 

кое нема насилство, а особено е присутно онаму каде не се почитуваат и уважуваат 

основните човекови права и слободи, каде има корупција, каде владее недемократска 

власт. Насилството претставува стихијно, неконтролирано применување на сила која 

не е дозволена со закон. Дефиницијата за насилство поврзано со спортот е предмет на 

академската и стручна дебата. Не постои универзално договорена научна дефиниција 

за насилството во спортот. Литературата открива различни идеи за спортско насилство, 

почнувајќи од минималистички до сеопфатни. Терминот „спортско насилство“ често се 

користи во целосна смисла на зборот, во кој различни форми на девијантно или 

криминално однесување се собираат заедно за да се однесуваат на дела што го 

загрозуваат социјалното ткиво.2  

Минималистичките дефиниции тесно го гледаат спортското насилство во однос 

на физичката сила и физичкото оштетување или повреда на другите.3 Така, Coakley го 

дефинира спортското насилство како употреба на прекумерна физичка сила што 

                                                             
1 Кепеска, Ј. (2000). Теми од социологијата на спортот, Скопје, стр. 23-25. 
2 Spaaij R., (2014). Sports crowd violence: An interdisciplinary synthesis, College of Sport & Exercise Science 

and Institute of Sport, Exercise and Active Living (ISEAL), Victoria University, Melbourne, Australia 

Department of Sociology and Anthropology, University of Amsterdam, The Netherlands Utrecht University 

School of Governance, Utrecht, The Netherlands, p. 147. 
3 Parry, S. J., (1998). Violence and aggression in contemporary sport. In M. J. McNamee, & S. J. Parry (Eds.), 

Ethics and sport, , London, p. 205–224 
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предизвикува или има потенцијал да предизвика штета на другите или оштетување на 

имотот.4 Повеќето научници го сметаат ова однесување во директна врска со 

спортската средина, но некои ја вклучуваат во нивната дефиниција можноста за 

дифузија на насилни акти како резултат на директно или индиректно вклучување во 

спортот, каде што спортското насилство „може да се случи во домот, училиштето, 

работното место, рекреативните места, на настани и многу други места поради 

спортски натпревар или самото вклучување“5. Слично на минималистичките 

дефиниции за насилствотo, тесните дефиниции за спортското насилство се 

критикувани затоа што не ги земаат предвид пошироките контексти на социјалните 

односи во кои се јавува насилство или психолошките штети. Феминистичката критика 

на симболичното насилство и машката доминација во спортот е пример.  

Спортот низ историскиот развој станал универзален феномен кој е добро 

организиран, нема само церемонијална или ритуална намена, со усвоени 

стандардизирани правила кои се однесуваат на бројот на играчи, правила за текот на 

играта, големина на игралиштата. Порано, античките игри, всушност, биле подготовка 

или надомест за војната, додека од деветнаесетиот век наваму, спортот е огледало на 

поинакви вредности, како образование, општествена или професионална интеграција, 

хедонизам, телесна способност и сила, глад за натпреварување.  

Насилството на спортските терени е реална општествено негативна појава која 

може да влијае и на општата безбедност на државата.6 Поради овој тренд насилството 

на спортските манифестации, натпревари, во семејството, во училиштето и др, се 

активираат стручната и научната јавност со цел да се осознајат причините и да се 

сузбијат истите за да се спречи и сузбие овој вид на насилство, затоа што последиците 

се освен материјални и телесни, не ретко и трагични. При проучувањето на овој вид на 

насилство осознаено е дека девијантното и агресивно однесување на спортските терени 

влече корени надвор од спортските терени. Денес насилството се манифестира во 

разни форми, психичко, телесно, во кругот на семејството, како продолжеток на 

агресијата со помош на физички средства. Не секоја агресија е насилство, но секое 

насилство е агресија, преку кое се врши напад, доаѓа до оштетување на материјални 

                                                             
4 Coakley, J. (2009). Sports in society: Issues and controversies (10th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill, p. 37. 
5 Jamieson, L. M., & Orr, T. J., (2012). Sport and violence: A critical examination of sport. Oxford: Elsevier 

Butterworth-Heinemann, p.  4. 
6 Ангелевски, М. (2000). Карактеристики на насилничките и агресивните однесувања на спортски 

натпревари и правци на општествена реакција, Годишник на факултетот за безбедност, бр.1, Скопје, стр. 

56-65. 
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работи, до загрозување на животи и до тешки и телесни повреди. Хулиганството е еден 

вид на насилство, како еден од современите начини на живеење. Името му потекнува 

од ирски криминалец Patrik Huligan кој 1898 година во Лондон бил осуден на казна 

смрт Хулиганството било синоним за скитник, денеска хулиганството е синоним за 

безобзирно, бескорисно, презирно однесување кон општеството, може да се однесува 

на недолично однесување на јавни места, како на пр. пцуење, навредување, 

понижување како и други видови на однесувања со кои се нарушува јавниот ред и мир 

и спокојството на граѓаните. Сите општества во светот се соочуваат со проблемот со 

хулиганизмот и тоа посебно во седумдесеттите години од минатиот век, па сè до ден 

денес, при што се барале разни начини за решавање на овој проблем во зависност од 

третирањето, односно од пристапот, дали кон хулиганизмот се приоѓа со гледиште 

дали се работи за параполитички групации или станува збор само за навивачки групи.7 

За параполитичките групации решението било истите да се инкриминираат, односно 

дефинираат, за овој вид на однесување како недолично во кривичниот закон, а за 

навивачките групации се дефинирани во престапната сфера. 

Насилството на навивачките групи е честа негативна општествена појава на 

фудбалски натпревари во сите простори, кое за последица освен материјална штета 

може да има и потешки телесни повреди па дури и смрт на навивачи, а кое нешто може 

да е мотивирано од верска, национална и расна омраза.8 Хулиганизмот како феномен е 

познат од исто време од кога е познат и фудбалот, на натпревари на кои навивачите 

освен на стадионите, предизвикуваат нереди и надвор од стадионите. Како жртви, 

освен навивачи од спротивни навивачки групи се јавуваат и полициски службеници, 

редари, други мирни гледачи, случајни минувачи на улица и др. Најбројни и 

најнасилни се навивачи на најпознати клубови од поранешните југословенски 

простори како на Партизан, Црвена Звезда, Динамо, Хајдук, Сараево, Вардар. Овие 

клубови на своите гостувања водат армија навивачи, чии водачи не ретко се и 

криминалци за кои клубовите по потреба вршат притисоци врз судот, полицијата, 

ангажираат адвокати, каде навивачката група негува своја субкултура. Има бројни 

примери и за злоупотреба на навивачки групи од страна на политички партии. Со цел 

успешна борба и сузбивање на хулиганизмот потребно е да се организираат образовни 

кампањи за припадници на навивачки групи за промена на воспитните ставови и да се 

                                                             
7 Козарев, А. (2007). Насилство и фудбалскиот хулиганизам во Република Македонија, Стеда Графика, 

Скопје, стр.. 65-67. 
8 Анастасовски, И., Нанев, Л., Климпер, И. (2009). Превенција и репресија на насилство на фудбалски 

натпревари, Скопје, стр. 49-51. 
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намалат насилничките тенденции, да се ублажи насилството пред, за време и по 

завршување на спортски натпревар, социјално учење за прифаќање на прифатливи 

општествени норми, за прифатливо однесување на спортските стадиони.9 За да биде 

успешна оваа борба потребна е соработка на државни и спортски организации на 

навивачки групи.10  

Со цел успешна борба против овој вид на негативна општествена појава, од 

големо значење се Законот за спречување на насилството и недостојното однесување 

на спортските настани во Република Северна Македонија од 2004 година (ЗСННОСН), 

Правилник за програмот и начинот на спроведување обука за редари на спортските 

приредби, закон за приватно обезбедување. Ваквите регулативи имаат за цел 

одржување на стабилен и поволен јавен ред и мир на спортските приредби и со крајна 

намена преку имплементацијата на законска и подзаконска регулатива на Европската 

Унија за хармонија со нашето законодавство и усвојување на пракса од развиените 

земји. 

Преку овој труд се анализира влијанието на наведените елементи, специфични 

својства при обезбедување на спортските приредби, со цел да се креира оптималниот 

модел за организациона структура на полицијата, со кој ќе се обезбеди ефективност во 

остварување на целта и ефикасност при користење на организационите ресурси на 

полицијата за да се спречи и успешно да се сузбие насилството на спортските настани. 

Улогата на полицијата во спречувањето на инциденти на спортските настани, 

преку превентивни мерки и различни проектни активности е од особена важност во 

едно демократско општество. Социјалната улога на полицијата вклучува извршување 

на полициски должности и извршување на нивните рутински и посебни безбедносни 

задачи. Тие вклучуваат наизменично привремено ангажирање на полициски единици, 

формирани особено заради извршување на посебни безбедносни задачи, како и 

специфичен систем на команда.11 Специфичните задачи вклучуваат обезбедување на  

јавни собири, при што безбедноста на спортските настани има многу значајно учество. 

Овој тип на јавни собири се карактеризира со висок степен на ризик од големи 

                                                             
9 Анастасовски И., Стојаноска Т., (2010). Насилство, агресија и спорт, Скопје, стр.185-194. 
10 Petrevski B., Stanojoska A. (2013). Prevention of spectator’s violence and misbehaiour at sports events: The 

need of institutional cooperation before penal sanctioning, International scientific conference Macedonia and the 

balkans, a hundred years after the world war I – Security and euroatlantic integrations (2), Skopje, рр. 528-539. 
11Ivanovski J., (2013). Рroper training and usage of the police units – significant factor for performance of the 

professional tasks”, International Yearbook, Faculty of Security Skopje, рр.196-201.  
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нарушувања во јавноста, извршување кривични дела, прекршоци и повреди, кои 

полицијата мора да ги спречи или сузбие со враќање на јавниот ред и мир.12 

Во својот домен на работа, Министерството за внатрешни работи има низа 

проекти, кампањи и превенции во спортот и спорските дејствија, создавајќи поддршка 

за здравиот живот без насилство и немири. “Спорт ДА, дрога НЕ!”  е еден од проектите 

на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија13, преку 

кој се иницира дружење, комуникација и меѓусебна соработка во постигнување една 

цел: да победи натпреварувањето и спортскиот дух, наспроти пороците и зависностите 

кои оставаат трајни последици во човечкиот живот. “За спортот заедно” проект кој ја 

подигнува свеста и иницира безбедност на спортските натпревари. Со ваквиот проект 

се нагласува потребата од неопходно координирање на меѓусебните активности кои се 

насочени кон воспоставување систем на одговорност на сите субјекти кои директно 

или индиректно влијаат на квалитетот на одржувањето на спортскиот настан, 

одржување на високо ниво на безбедност и на јавниот ред и мир, пред, за време, и по 

спортските натпревари, спречување на инциденти и насилство на спортските терени, 

со елиминирање на можностите за злоупотреба на спортските натпревари.  

Kампањата на МВР и ФФМ за превенција на насилство и недостојно 

однесување на спортски натпревари има за цел да ја подигне свеста кај навивачките 

групи, да се елиминира јазот меѓу полицијата и навивачките групи во соработка со 

спортските клубови, спортските федерации, креирање на фер – плеј мислење и 

однесување кај навивачките групи, особено кај младите. Проектите, кампањите и 

превенциите кои ги реализира Министерството за внатрешни работи на Република 

Северна Македонија, заедно со спортските клубови, навивачки групи и општини имаат 

иста насока за постигнување на целта: да се даде важност на спортот, здравите навики 

и мирниот живот, за сметка на лошите навики, пороците, насилното однесување и 

девијантност. Во моментот кај нас, недостасува национална соработка на стратешко и 

оперативно ниво за превенирање на насилството во спортот. Соработката помеѓу 

надлежните субјекти за превенирање на екцесните состојби на спортските 

манифестации се одвива само со ˝ad hoc˝ размена на информации непосредно пред 

одржување на натпреварите или по завршување, кога поради определени случувања е 

веќе дојдено до катастрофални или приближно негативни последици. Ефикасното 

                                                             
12 Subošić D., Vučković G., Kekić D., (2011). Violence at sporting events in the Republic of Serbia, The 

Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Serbia, , str.147 
13 https://mvr.gov.mk/vest/6592, пристапено на 23.03.2021 
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превенирање подразбира развивање на проактивен пристап од страна на надлежните 

субјекти заснован на точни и проверени анализи и информации. Во вакви услови, 

основна задача на секој надлежен субјект е да обезбеди ефикасен проток на 

информациите затоа што на тој начин ќе се овозможи побаруваната информација да 

дојде до вистинскиот субјект во вистинско време.14  

 

2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

2.1 Теоретско определување на предметот 

 

Во фокусот на трудот, како од теоретски, така и од методолошки аспект е 

улогата на полицијата во спречување на насилство на спортските натпревари. 

Полицијата е државна служба која има задача да го штити јавниот поредок, да  

одржува стабилен јавниот ред и мир, да се грижи за внатрешна безбедност, граѓаните 

да живеат во мир и слободно да се движат каде сакаат без страв од загрозување на 

нивните личности, имоти и добра. Полицијата се грижи и има задача да ги спроведува 

законите, со цел воспоставување на редот, мирот и безбедноста, да обезбеди 

фунционирање на поредокот на власта, да открива сторители на казнени дела, да 

расчистува и спречува казнени дела.15  

Претпоставка за почеток на постапување и планирање на интервенција како и 

одлучување за преземање на одредена акција е постоење на одредени ситуации кои се 

интересни за полицијата. Полицијата преку собирање на одредени оперативни 

сознанија создава ситуациска слика која е основ за претпоставка, за начинот на 

полициското постапување, преку добиени сознанија, анализирање, до прогнозирање на 

случувања на настанот интересен за полицијата, односно потреба за донесување на 

тактика и стратегија преку соодветна проценка на ризик.16  

Кога станува збор за одржување на спортските настани може да се јават повеќе 

видови на ризик и тоа: ризик за полицијата, социјален ризик, правен, етички или 

морален ризик и економски ризик.17  Ризикот за полицијата подразбира: загрозување на 

                                                             
14 Jakimov J., Ivanovski J. (2011). Review of the basic preconditions for effective prevention and suppression of 

violence at sporting events, Journal of criminalistics and law, NBP, No. 3, Belgrade, рр. 113-117. 
15 Закон за полиција, ,,Службен весник на Република Македонија” бр. 07-3954/1 
16Grigoleit B, Štrk D, Wulff -P. S. (2005). Taktika policijskog postupanja, Ministerstvo unutarnih poslova 

Republike Hrvatske, Zagreb, рр.33 
17 Ilić R, Bošković B., Radovanović G., (2013). Upravljanje rizicima na sportskim takmičenjim, Sport - Nauka i 

Praksa, 3(2), str. 43–58. 



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

16 

животот и здравјето (физички и психолошки ризик) на полициските службеници кои 

учествуваат во преземањето на мерките и активностите; компромитација на 

планираните мерки и активности; обезбедување на квалитетен доказен материјал за 

понатамошно водење на истрагата, односно целокупната постапка; настанување на 

правни последици за министерството, односно полициските службеници; нарушување 

на угледот на министерството односно на полициските службеници и нарушување на 

довербата во полицијата.  

Пред планирање на некоја интервенција задолжително се врши проценка на 

ризик, доколку е потребно се планира ангажирање и на други сили за сузбивање на 

нереди кои обично се распоредуваат надвор од место на одржување на собирот, се 

врши проценка на маса, проценка на сопствени сили, обученост, способност, морална 

состојба, проценка на објекти и простор, проценка на време (траење на денот, годишно 

време, дожд, снег, сонце, дување на ветер, посебно поради евентуална примена на 

хемиски средства).18  

Разбирање на факторите кои допринесуваат за настанување на безбедносен 

ризик  е основен предуслов за ефикасно постапување на полицијата, и затоа за анализа 

на проблемот се користи најчесто ,,триаголникот за насилство на спортските настани” 

во кој се содржани главните елементи на еден спортски натпревар.19 Во триаголникот 

трите страни се однесуваат на факторите на ризик кои произлегуваат од специфичните 

карактеристики на местото каде што се одржува спортскиот настан, односно на 

спортскиот објект, од карактеристиките на случувањата и од карактеристиките на 

луѓето.  

Во првата група на фактори кои допринесуваат за настанување на безбедносен 

ризик се вбројуваат оддалеченоста на публиката од учесниците на натпреварот, нивото 

на бучавост, распоред на седишта на трибините, place reputation, локација на 

спортскиот објект, температурата и временските услови.  

Втората група фактори на ризик се поврзува со околностите и карактеристиките 

на случувањата на спортскиот настан, и тоа со составот и структура на гледачите, 

важноста на настанот, квалитетот на игра, достапноста на алкохол, гужвата, 

однесување на учесниците и времетраење на настанот. 

                                                             
18Vučković G., Subošić D., Kekić D., (2011). Physical abilities of police officers as prerequisite for suppresing 

violence at sporting events in the Republic of Serbia, Physical Education and Sport, Vol. 9, No 4, pp. 385 – 397. 
19The Problem of Spectator Violence in Stadiums, https://popcenter.asu.edu/content/spectatorviolence-stadiums- 

(пристапено на 10.01.2021) 
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Третата група фактори на ризик ги опфаќа карактеристиките на персоналот кои 

работат на организација на спортскиот настан и ги вклучува нивниот тренинг, обука, 

искуство, комуникација, мотивираност.  

Внимателно анализирајќи ги трите групи на фактори на ризик, може да се 

пронајде и друг единствен фактор поврзан со загрозување на безбедноста на конкретен 

спортски настан, затоа полицијата при обезбедување на спортските настани е должна 

да врши постојана контрола на идентификуваните и опишаните ризици, односно дали 

се идентификувани и опишани сите можни ризици, како и степенот на проценка на 

изложеност и на предложените мерки за управување со ризикот.20 

Раководењето во полицијата како научна дисциплина ги проучува законите по 

кои работата, т.е. раководењето се одвива.21 Раководењето е работа на луѓето на 

раководна положба од научен аспект, тоа е со интердисциплинарен карактер, бидејќи 

раководењето се надополнува со научни теории од други науки и научни дисциплини 

од кои ги користи научните сознанија (од право, економија, социологија, психологија, 

педагогија, филозофија, политика, безбедносни науки, информатички науки, технички 

науки). За успешно раководење на организацијата неопходни се управната и извршната 

дејност. Управната се состои од планирање, организирање, наредување, координирање 

и контролирање и извршната која се состои од спроведување на одлуките за 

остварување на поставените цели. Управување е предвидување, планирање, 

командување, координирање и контролирање, процес на заедничка активност на сите 

вработени кон остварување на заедничка вредност. Раководење е работа на поединци 

на раководна позиција, акција за постигнување на цели, наредување за преземање и 

реализирање на одредена акција, усмерување на поединци и организациски елементи 

од еден систем при обавување задачи за постигнување на поставена цел. Командување 

е процес кој користи информации за координирање на луѓето заради извршување на 

задачи, тоа е процесна фунција на раководење со која на потчинетите им се даваат 

задачи и се покренува акција.  

Врз основа на соодветна безбедносна проценка, полицијата изработува 

оперативен план. При изработката на планот, во предвид се земаат: време и место на 

одржување на спортскиот настан, карактеристики на објектот, капацитет, распоред на 

                                                             
20 Petković Ž. (2009). Prevencija kriminaliteta na športskim stadionima kroz planiranje okoliša. Policija i 

sigurnost, Zagreb, br. 3, str.365-377. 
21 Бакрески О., Миласиновиќ С., (2010). Специфичноста на раководењето со полицијата, Безбедносни 

дијалози, Скопје, Број 2, стр.159-163. 
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влезови, пристапи кон објектот, местоположба на објектот, должина на траење на 

настанот, очекуван број на посетители, безбедносна проценка, раководител за 

безбедност на настанот или оперативен штаб, број на ОСЛ за обезбедување, нивни 

конкретни задачи и тактички распоред, ангажирање на ОСПО или ЕБР за справување 

со нарушен ЈРМ од поголем обем, ангажирање резервен состав на полиција во случај 

на ескалирање на состојба, број и распоред на цивилни оперативни работници и 

нивните одговорности, потребна техничка опрема, средства и возила, ангажирање на 

крим-техничари со видео камери заради снимање на масата и документирање, 

употреба на службени кучиња, употреба на хемиски средства за привремено 

онеспособување, обезбедување на присуство на противпожарни возила, обезбедување 

на возила за итни случаи, изготвување на план за регулирање сообраќајот за време на 

настанот доколку редовното одвивање на сообраќајот не е можно во зависност од 

ситуацијата, а во договор со раководителот за обезбедување, превземање мерки и 

дополнителни активности заради безбедно и непречено одвивање на спортскиот 

настан. Врз основа на оперативниот план, полицијата применува превентивни мерки и 

активности со цел да се овозможи нормално одвивање на спортскиот настан и да се 

избегне можноста од употреба на репресивни мерки.22 

Поради негативната појава, насилство во спорт, која е сè поприсутна и на 

нашите простори наметнува потреба од спречување, превенирање и сузбивање на овој 

вид насилство преку органот кој директно е задолжен за одржување на ЈРМ, како во 

општеството така и на спортските натпревари. Ова наметнува потреба, преку 

проучување и дојдени сознанија полицијата да иницира мерки и активности преку 

стандардни оперативни процедури за постапување при одржување на спортски 

манифестациии и да се пронајде методологија за правилна проценка на безбедносен 

ризик, управување со ризикот, сето тоа како стандард во процесот на планирање на 

активностите при вршење на полициските работи.23  

Најголемата казна за клубовите и конкурентите е забраната за играње пред 

публика, без присуство на медиуми, особено телевизија. Ова значи дека нема спонзори, 

нема продажба на спортови како производи, нема маркетинг, нема идентификација на 

публика, нема социјална поддршка. Навивачката публика дава поддршка на одреден 

клуб и омилени играчи, редовно следење на спортски настани, што значи одење на 

                                                             
22 Ivanovski J., Nedev A. (2019). Development and implementation of special research procedures for risk 

prevention on sport events - with a special accent on the role of the police, Рroceedings of papers:2 International 

Scientific Conference MILCON'19, Skopje, str. 76-77. 
23 Ibid, str.74 
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натпревари, со желба за одреден резултат и врвен успех. Според Драган Коковиќ 

најважните карактеристики што влијаат на поединците да се занимаваат со спорт се:24  

 социо-економскиот статус на нивните родители,  

 влијанието на стимулирачките и попречувачки агенси на социјализација и 

  идеалниот начин на сите, во иднина, можни достигнувања во спортот.  

Од сето ова може да се види дека на сиромашните им недостасуваат не само 

материјални ресурси, туку и сите позитивни работи што ги вклучува спортот: 

толеранција во однос на поразот, еднаков третман на противниците во случај на победа 

и пораз, контрола на емоциите итн. 

На ниво на глобално општество, културата на сиромаштија се карактеризира со 

инклузија и учество во главните институции на социјалниот систем. Ја презема моќта 

на културата, бидејќи нејзините карактеристики се водечка рамка на дејствување, 

мисла, однесување и акција. Таквиот начин и модел на однесување се пренесува од 

генерација на генерација и се обновува како постојан образец. Во многу од нејзините 

карактеристики, културата на сиромаштија се совпаѓа со деликвентна субкултура.  

Постојат низа фактори кои можат да предизвикаат насилство на спортските 

настани:25 

 насилство предизвикано од спортисти (наместен натпревар, лошо судење 

и неадекватна судиска одлука и профит); 

 насилство предизвикано од тренери (општа друштвена, политичка и 

економска ситуација, недефинирани цели, политики и стратегија на 

развој, нестручност на тренерот); 

 насилство предизвикано од родители (нереални амбиции и високи 

очекувања на родителите); 

 насилство предизвикано од судии (нереално судење, пристрасност кон 

одредена екипа); 

 насилство предизвикано од спортски функционери (наместен натпревар 

заради профит во обложување и недефинирани цели); 

 насилство предизвикано од спортски новинари (етничка поделба, 

пристрасност, омраза во говорот); 

                                                             
24 Vejnovic D., (2014). Nasilje I sport – uzroci, posljedice i strategije prevazilaženja, Banja Luka, str.70-71. 
25 Bachanac Lj., Petrovich N., Manojlovich N., (2010).  Stepen I oblici nasilstva u sportu Srbije, Republicki 

zavod za sport, Beograd, str. 16-17. 
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 отсуство на координација меѓу правосудството, полицијата и спортската 

организација. 

Како резултат на бројни фактори, насилството секогаш е тесно поврзано со 

спортот без оглед на тоа дали е во прашање закана на личната безбедност на 

спортистите за време на вежбањето, во текот на натпреварот, безбедноста на публиката 

пред, за време и после одржување на натпреварот. Со анализа на активностите и 

факторите кои продуцираат и стимулираат безбедносни загрозувања на луѓето, имотот, 

животната средина се придонесува и за настанување на други видови загрозувања 

(економски, здравствени), и затоа насилството во спортот во голема мера влијае на 

секојдневниот живот на поединецот и општеството во целина. 

Насилството во спортот освен од безбедносен аспект, може да се анализира и од 

економска перспектива. Како продуктивна активност, спортот опфаќа 1% од бруто 

домашниот производ на пазарот на развиените земји, а околу 3% од светската трговија 

е поврзана токму со спортот.26 Меѓутоа, тука се јавуваат одредени проблеми поради 

злоупотреба на спортската етика, почитување на правилата, фер – плеј, самоконтрола, 

интегритет итн. Дополнителен проблем се создава и поради тоа што комерцијалната 

визија на спортот доаѓа до судир со културните, образовните и здравствените интереси 

на луѓето. Не постои сомнеж дека инвестицијата и финансиската поддршка се од 

посебно значење за успех во спортот. И токму поради овој факт, во овој 

специјалнистички труд ќе се објасни како економијата има две спротиставени страни 

во спортот, кој има најголема корист и зошто од година во година сè повеќе се вложува 

во спортот.  

2.2 Појмовно – категоријален  апарат 

 

При проучување и анализа на улогата на полицијата во спречување на 

насилство на спортски настани потребно е да се разработи и соодветен појмовно – 

категоријален апарат. Поимите кои најчесто се среќаваат во овој специјалистички труд 

се однесуват на поими кои се тесно поврзани со насилството во спортот и со 

постапување и работа на полицијата при одржување на ЈРМ на спортски настани, па 

поради тоа, се дефинирни следниве поими: 

                                                             
26 Bodin D., Robene L., Heas S., (2007). Sport I nasilje u Evropi, Zagrab, str. 94 
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Спорт – појдовен облик на физичкото воспитание ја подразбира секоја физичка 

активност (движење) која има карактер на игра, а која има борба со самиот себе и 

натпревар со други.27 

Спортско насилство – насилство во спортот претставува претежно социјален 

вид на насилство, кој денес е најизразен во форма на хулиганизам.28 

Хулиганизам – насилство на екстремните навивачи поврзани со спортски 

настан, но може да вклучува и обично насилство на улица кое го вршат групи и 

поединци кои немаат навивачки предзнак и кое не кореспондира секогаш со спортот.29 

Јавен ред и мир – специфична и многу сложена состојба во општествениот 

живот. Неговите составни делови, иако во некои делови се хетерогени, сепак 

претставуваат една целина, во чија структура доминираат неколку точки: збир на 

одредени општествени и правни принципи, детектирање на овие принципи преку 

одредени општествени норми, релативна вредност на јавниот ред и мир во однос на 

местото и времето, а примената на јавниот ред и мир не смее да го загрози начелото на 

правна сигурност.30 

Законска регулатива – основни правила и начела кои се дефинирани со закон, 

со цел да се овозможи непречено функционирање на општеството, во сите сфери на 

постоење и дејствување. Постојат низа закони кои го опфаќаат спортот и спортското 

насилство, со одредени прекршоци и глоби во зависност од тежината на настанот.  

Полиција – дел од Министерството за внатрешни работи, во кој се вршат 

полициски работи, преку полициски службеници.31 

Проценка на ризик – е од големо значење, со цел да се испланира успешна 

стратегија за да се зајакне безбедноста на учесниците во спортскиот настан. Ризикот 

може да се јави како: ризик за полицијата, социјален ризик, етички, морален и правен 

ризик.  

                                                             
27 Митрески В., (2019). Основи на физичкото воспитание, Педагошки факултет, Битола, стр.8 
28 Djoric M., (2014). Nasilje u sportu (Teorijske kontroverze I uzroci), Fakultet za evropske pravno politicke 

studije, Novi Sad, str. 115. 
29 Vukotich M, (2016).  Nasilje u sportu, Nish, str.9 
30 http://www.maclc.mk/Upload/Documents/Marjan%20Kicev.pdf 
31 Закон за полиција, Министерство за внатрешни работи, пречистен текст, Скопје, Март, 2015 година, 

Член 2 
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Изготвување план за спроведување на оперативно-тактичките дејствија - 

успешното водење на секое тактичко дејствие е резултат на сеопфатното планирање и 

правилното изработување на детален оперативен план. Изработениот детален план во 

зависност од сложеноста на дејствието се степенува, и тоа колку е посложено 

дејствието, толку планот е подетален. За да биде планот успешен, тој мора да ги 

содржи сите потребни елементи, односно да биде реален, рационален, недвосмислен, 

јасен, прегледен и погоден за користење.32 

Постојат и други поими и елементи кои во содржината на специјалистичкиот 

труд се детално објаснети, во соодветен теоретски пристап, низ дадени примери и 

студии на случај. 

 

2.3 Операционално определување на предметот 

 

Овој специјалистички труд се состои од два дела: теоретски и методолошки дел. 

Во делот на теоријата детално се објаснети поими и ситуации кои се поврзуваат со 

предметот на истражување – улогата на полицијата во спречување на насилство на 

спортски натпревари. Според тоа, во теоретскиот дел се користени научни студии и 

стручна литература, со цел точно, детално и суштински да се објаснат постапките, 

плановите, интервенцијата и мерките кои ги презема полицијата во случај на насилство 

на еден спортски натпревар. Во соодветното теоретско истражување, внимание се 

посветува на спортското насилство и хулиганизмот, законската регулатива со чија 

помош полицијата дејствува, проценка на ризик и план за спроведување на оперативно 

– тактичките дејствија итн. Додека пак, во практичниот, односно методолошкиот дел, 

се опфатени анализа на студии на случај, на територијата на Република Северна 

Македонија, во Европа и во светски рамки, со цел да се изврши компаративна анализа 

на истражувањето. Заради квалитетот на специјалистичкиот труд се обрнува внимание 

и на статистички податоци од анкетен прашалник кај полициски службеници, нивни 

размислувања и искуства, со што се добива детална анализа за улогата на полицијата 

во спречување на насислтво на спортските натпревари. 

 

                                                             
32 Малиш С. М., Станковски Т.. (2012). Планирањето во полицијата- основен предуслов за успешно 

управување со кризни состојби, Процесот на планирање и донесување одлуки во современите операции, 

MILICON'12, Скопје, стр.25-29. 
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2.4 Дисциплинарно определување на предметот 

 

Дисциплинарното определување на предметот на истражување во овој 

специјалистички труд, според користената литература има широка 

мултидисциплинарност, односно, присутни се имиња како на домашни, така и на 

странски автори од повеќе научни области. Овие аспекти се дел од науката за 

безбедност, полициските науки, социолошките, кинезиолошките, криминолошките 

науки и др. 

 

2.5 Временско и просторно определување на предметот 

 

Временското и просторното определување на предметот е поврзано со улогата 

на полицијата во спречување на насилство на спортските настани, генерално, во 

светски рамки, и детално, на територијата на Република Македонија. 

Самото истражување како дел од методолошкиот пристап се однесува на 

Република Македонија, односно на територијата на градот Кратово, во временски 

период од 2015 – 2020 година, со анализа на спортски настани на кои имало насилство, 

како и интервенција на полицијата. Тука се анализира и спортски настан од 2016 

година, на територијата на градот Куманово, причината која го предизвикала 

насилството, како се казнети насилниците и кој е всушност виновникот за таквиот 

исход од натпреварот.  

Дополнително, се анкетираат и полициски службеници од ОВР Кратово и СВР 

Куманово, за нивното искуство и мислење околу улогата на полицијата во спречување 

на насилството на спортски натпревари.  

3. ЦЕЛ НА ТРУДОТ 

 

Целта на специјалистичкиот труд е да се истражи и утврди улогата на 

полицијата во обид да спречи одредена форма на насилство на спортски натпревари, 

преку разработка на соодветна методологија за начинот на тактичко постапување и 

примена на соодветни превентивни мерки и активности во борба против прекршочни 

или криминални поведенија на поединци и групи на луѓе за време на одржување на 

спортските манифестации. Насилството на спортските терени е реална општествено 

негативна појава која може да влијае и на општата безбедност на државата, па затоа 

полицијата е многу важно да ги осознае причините и да ги сузбие истите, за да не се 
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дозволи овој вид на насилство да предизвика далекосежни последици кои ќе влијаат на 

општата безбедност и чуството на сигурност кај граѓаните. 

Со различните активности кои се преземаат од страна на полицијата за време на 

спортски натпревар се создава чувство на сигурност и безбедност, како од аспект на 

спортистите, така и од аспект на спортската публика. Насилните дејствија можат да 

продолжат и по улици, автобуски станици и автобуси, меѓу навивачки групи или 

поединци, каде може да настрадаат и случајни минувачи. Заради тоа, улогата на 

полицијата и нејзините превентивни мерки се клучни во спречување на насилство на 

спортски наптревари, посебно оние кои се евидентирани како спортски натпревари од 

висок ризик.  

Раководењето во полицијата за време на одржување на еден спортски настан 

подлежи на закони, т.е нивната работа се движи правопропорционално со законската 

регулатива во даден момент. Функционирањето на полициската организација е во 

согласност со Уставот, законите, полицискиот кодекс и етика, инструкции, правилници 

и упатства. Полицијата врз основа на соодветна безбедносна проценка, планира 

човечки ресурси, материјално-технички средства, ги одредува мерките и активностите 

преку претходно темелно разработен оперативен план. Врз основа на оперативниот 

план, полицијата применува превентивни мерки и активности со цел да се овозможи 

нормално одвивање на спортскиот настан и да се избегне можноста од употреба на 

репресивни мерки.  

 

4. ХИПОТЕТИЧКА РАМКА – ХИПОТЕЗИ 

 

При секое истражување, клучната улога ја имаат главната, т.е основната 

хипотеза  и помошните хипотези. Во овој специјалистички труд посебно внимание се 

обрнува на следните хипотези: 

 Главна хипотеза: 

 Полицијата како институција задолжена за одржување на стабилен и поволен 

јавен ред и мир за време на одржување на спортски натпревари ја има најважната улога 

за безбедно и непречено одржување на спортски настани преку примена на адекватни 

методи, техники и тактики, и преку соодветна разработена стратегија и план на 

постапување со цел да спречи секаков облик на прекршочно или криминално 

однесување и поведение на поединици или поголема група на лица. 
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  Помошни хипотези:  

1. Квалитетот на тактичко постапување на полицијата е директно поврзан со 

изготвување на оперативен план за дејствување и вршење на соодветна 

проценка на безбедносен ризик.  

2. Адекватна и навремена примена на превентивните мерки и активности од 

полицијата има клучно значење за спречување на насилството пред, за време и 

после завршување на спортскиот настан.  

3. Навремено воочување и остранување на сите потенцијални закани, ризици и 

опасности на спортските настани зависи од степенот на обученост, стручност, 

физичката подготвеност и опременост на полициските службеници. 

4. Континуирана соработка и комуникација со надлежните субјекти вклучени во 

организација на спортскиот настан допринесува за поголема безбедност и 

сигурност на гледачите. 

5. Спортските кампањи и медиумското влијание допринесуваат за избегнување и 

појава на насилство на спортските натпревари. 

 

5. НАЧИН НА ИСТРАЖУВАЊЕ – МЕТОДИ И ТЕХНИКИ 

 

Изработката на научен труд секогаш подлежи на примена на соодветни техники 

и мерни инструменти со кои би се докажале, потврдиле или отфрлиле основните и 

помошните хипотези. Со користење на мерни инструменти, истражувањето добива 

поинаква димензија, проблематиката на истражување добива решение, а предметот 

станува јасен на секој кој би сакал да биде вклучен во делот на стручната литература. 

 Во истражувачкиот процес на специјалистичкиот труд се вклучени следните 

методи: 

 историски метод – со примена на овој метод се прикажува потеклото на 

материјата која се разработува и од кога датира истата; 

 дескриптивен метод - со примена на овој метод се опишува предметот 

на појавата, или предметот или текот на развојот на појавата која се 

истражува во овој специјалистички труд. Дескриптивниот метод се 

применува во почетниот дел на истражувањето, а со примена на овој 

метод се објаснети посебните обележја, законитости и причинско-
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последичниот однос помеѓу предметот односно појавата која се опишува 

во трудот; 

 компаративен метод – овој метод се применува со цел споредување на 

одредени појави и проблеми во текот на процесите во земјата, но и 

споредување на позитивни и негативни примери на појавата која се 

истражува. Овој метод наоѓа своја практична примена во истражувањата 

од областа на безбедноста и е производ на споредување на фактите во 

времето и просторот, во временски период, на едно или на повеќе 

места;33 

 аналитичко – синтетички метод – овој метод се користи со цел 

појавата и варијаблите врзани со неа да се согледаат низ аналитичко – 

синтетичка призма; 

 метод на индукција и дедукција – со помош на овие два методи се 

набљудуваат и воочуваат појавите и се доаѓа до општи принципи и 

заклучоци; 

 метод на анализа – со овој метод се анализираат клучните поими на 

предметот на истражување, нивните карактеристики, фактори, причини и 

последици; 

 Студија на случај – со овој метод се истражуваат и анализираат случаи 

каде  улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските 

натпревари била клучна, за безбедност и сигурност на спортистите, 

спортските работници и спортската публика.  

 

Како инструмент во трудот се користи анкетен прашалник, наменет за 

полициски службеници во ОВР Кратово и СВР Куманово. Во статистичкиот дел, со 

соодветен табеларен и графички приказ се дава прегледност на добиените резултати 

кои можат да се споредуваат и да се констатираат одредени разлики. Во исто време, 

добиените резултати овозможуваат да се развие одредена дискусија по основ на 

спроведеното истражување, со акцент на улогата на полицијата при спречување на 

насилство на спортските натпревари. 

 

 

                                                             
33 Мојаноски Ц., (2012). Методологија на безбедносните науки: истражувачка постапка, 

книга II, Факултет за безбедност, Скопје, стр 277. 
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6. НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ НА ТРУДОТ 

 

Улогата на полицијата во спречување на насилство на спортски натпревари е 

научно оправдана тема за дискусија, анализа и заклучни согледувања. Со научните 

факти, потврдени низ низа случаи и истражувања, повеќе од јасно е дека полицијата 

постојано ги следи промените во законите, користи современи средства при креирање 

на план за оперативно дејствување, како и современи начини за нивен настап на 

спорски натпревари. Со научната обработка на оваа тематика воедно се добиваат 

соодветни резултати и заклучоци, кои освен придобивките од полицијата се откриваат 

и недостатоците на нејзината улога во спречување на насилството на спортските 

настани. 

Со самото истражување од научен аспект, како и методолошкиот пристап на 

обработка на статистички податоци, можат да се дадат соодветни предлози и мерки 

кои би помогнале во настапот на полицијата кога постои опасност од спортско 

насилство. Всушност, тоа дава општествена оправданост на темата, бидејќи најважно е 

на луѓето да им се создаде чувство на безбедност и сигурност кога одат и кога 

заминуваат од спортскиот настан. 
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ГЛАВА 2  -  СПОРТСКО НАСИЛСТВО И ХУЛИГАНИЗАМ 

 

1. ПОЈМОВНО ОДРЕДУВАЊЕ НА НАСИЛСТВО ВО СПОРТОТ 

 

Спортот, како важен социо – културен феномен, денес, е еден од најважните 

работи во општественото секојдневие. Понекогаш, насилството и лошото однесување 

на спортските терени може да се разбере и дефинира како ефикасен начин за 

донесување, т.е остварување победа. Присуството на гледачите и навивачките групи на 

спортски натпревари во многу ситуации се анализира како можен начин за искажување 

на човечка агресија, ако се земе предвид дека денешните медијализирани спортови 

овозможуваат повеќе искуство на неизвесност, отколку релаксација.  

Спортовите со високи перформанси кои бараат сила, понекогаш користат груб 

физички контакт во разни манифестации на насилство, бруталност или заплашување 

како дел од стратегијата на играта. Криминалното или полукриминалното однесување 

е осудено, додека бруталниот физички контакт на работ на насилство стана дел од 

правилата на игра.34 

Постоењето на насилство кај гледачите предизвикува бројни прашања. Можеби 

најконтроверзното е: дали спортот предизвикува насилство кај гледачите? Денес, се 

посветува внимание на негативните појави во областа на спортот, особено во контекст 

на разни форми и манифестации на отстапување. Сепак, треба да се земе предвид 

фактот дека разновидните социо – културни средини ги оценуваат истите појави или 

однесување на различни начини и, исто така, применуваат различни критериуми во 

однос на тоа што претставува отстапување. Во областа на спортот, отстапувањето е 

однесување кое грубо ги крши принципите на фер – плеј, бидејќи е агресивно 

однесување, честопати незаконско, но толерирано, и во многу случаи се јавува 

намерно. 

Сепак, постојат голем број прашања во врска со спортот што не можат да се 

игнорираат: спортот е институција која е економски силна, политички важна и има 

толку огромно влијание врз животниот стил во сегашното глобално општество што 

мора да се сфати многу сериозно. 

                                                             
34 Sekot A., Violence in sports, (2009) European Journal for Sport and Society, 2380-5919 (Online) Journal 

homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ress20, стр.37 
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Феноменот на фасцинација во спортот, како и комерцијализацијата на спортот 

станува евидентен во низа области и нивоа. Особено треба да се спомене промоцијата 

на најпопуларните спортови, што медијално го привлекува вниманието на спортските 

екипи, и не само на обемот на нивните настапи, туку и на темите околу нивните 

приходи, трансфери на играчи, приватни животи или скандали. Во меѓувреме, 

најважните работи, всушност, не се опфатени со вниманието на медиумите: 

подготовката на спортистот, откажување од вообичаените животни навики подолго 

време, надминување на екстремни пречки, ризик од повреди, болка, губење на 

приватноста, тешкотии во градење професионални кариери.35 Понатаму, може со 

незадоволство да се забележи една нееднаквост помеѓу различните спортски 

дисциплини, илустрирана со, честопати, огромни разлики во престижот, медијална 

презентација и особено во висината на материјалните награди во спортот, барања во 

смисла на подготовка, обука и напор, но не со споредлива привлечност за интересот на 

гледачите и спонзорите.  

Дефиницијата за насилство поврзано со спортот е предмет на академската и 

стручна дебата. Не постои универзално договорена научна дефиниција за насилството 

во спортот. Литературата открива различни идеи за спортско насилство, почнувајќи од 

минималистички до сеопфатни. Терминот „спортско насилство“ често се користи во 

целосна смисла на зборот, во кој различни форми на девијантно или криминално 

однесување се собираат заедно за да се однесуваат на дела што го загрозуваат 

социјалното ткиво.36  

Поимот насилство во спортот најчесто се поистоветува со насилство на 

навивачите, и на поединци и на навивачки групи, и ова гледиште е погрешно, бидејќи 

навивачкото насилство не е единствениот извор на насилство во спортот.37 Сепак, 

токму затоа што насилството од навивачите, како една од формите на насилство во 

спортот, е најдоминантно, најголемиот број дефиниции за насилство во спортот се 

поврзани со насилството од навивачите. 

Според Ramon Spaaij, за прецизно дефинирање на концептот на насилство во 

спортот, потребно е да се направи разлика помеѓу изолирани случаи на спонтано 

                                                             
35 Sekot А., (2016), Violence in sports, European Journal for Sport and Society, 2380-5919 (Online) Journal 

homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ress20. 
36Spaaij R., (2014). Sports crowd violence: An interdisciplinary synthesis, College of Sport & Exercise Science 

and Institute of Sport, Exercise and Active Living (ISEAL), Victoria University, Melbourne, Australia 

Department of Sociology and Anthropology, University of Amsterdam, The Netherlands Utrecht University 

School of Governance, Utrecht, The Netherlands, p. 147 
37 Вукотић М., (2016), Насиље у спорту, Правни факултет, Ниш, стр. 8. 
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навивачко насилство и постапките на организирани, спротивставени навивачки групи, 

спортови, особено фудбалски клубови, чиј конфликт доведува до разни форми на 

насилно однесување. Земајќи ги овие факти во предвид, Ramon Spaaij го дефинира 

насилството во спортот како „натпреварувачко насилство на социјално организирани 

групи кои го следат фудбалот, против ривалските групи“.38 Оваа дефиниција го 

поврзува поимот насилство во спортот исклучиво со фудбалот, што е негов недостаток, 

бидејќи има бројни примери на насилно однесување во други спортови. 

Кога станува збор за насилство во спортот се мисли на секој збор или постапка 

на спортист, тренер, судија, родител, гледач или друг учесник во спортски настан, што 

им нанесува повреди на оние кои се вклучени во спортскиот настан.39 

Спортското насилство може да се дефинира како однесување што предизвикува 

штета, се случува надвор од правилата на спортот и не е поврзано со конкурентските 

цели на спортот.40 

Во многу аспекти, насилството во спортот никогаш не било сметано за 

„вистинско“ насилство. Ритуализираното насилство е вградено во правилата и 

структурите на многу натпреварувачки спортови. Насилниот телесен контакт е 

прифатен како „дел од играта“ во неколку контактни спортови и се смета за 

нелегитимен само доколку се случи надвор од правилата на спортот.41  

Минималистичките дефиниции тесно го гледаат спортското насилство во однос 

на физичката сила и физичкото оштетување или повреда на другите.42 Така, Coakley го 

дефинира спортското насилство како употреба на прекумерна физичка сила што 

предизвикува или има потенцијал да предизвика штета на другите или оштетување на 

имотот.43 

Поширока дефиниција за спортското насилство е „секое однесување што 

предизвикува или физичка или психолошка повреда, поврзана или со директен или 

                                                             
38 Ibid, стр.8-9 
39 Milojevich S., Simonovich B., Jankovich B., Otashevich B., Turanjanin V., (2010), Mladi I huliganizam na 

sportskim priredbama, OEBS, str. 4. 
40 Terry, Peter C. and Jackson, John J. (1985). The Determinants and Control of Violence in Sport. Quest, 37 

(1), p. 2. 
41 Smith, M.D. (1983) ‘What is sports violence? A sociolegal perspective’, in J.H. Goldstein (ed.) Sports 

Violence New York: Springer-Verlag, pp. 33-45. 
42 Parry, S. J., (1998). Violence and aggression in contemporary sport. In M. J. McNamee, & S. J. Parry (Eds.), 

Ethics and sport, London: E. & F. N. Spon, pp. 205–224.  
43 Coakley, J., (2009). Sports in society: Issues and controversies (10th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill, p. 37. 
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индиректен резултат на спортско искуство“.44 Повеќето научници сметаат дека ова 

однесување е во директна врска со спортскиот контекст, но сепак, некои ја вклучуваат 

во нивната анализа можноста за дифузија на насилни акти што произлегуваат од 

директно или индиректно вклучување во спортот, каде што може да се појави спортско 

насилство во домот, училиштето, работното место, рекреативна страница, на настани и 

многу други места поради спортскиот натпревар или самото учество.45 Проширените 

дефиниции за насилство, од друга страна, привлекуваат внимание на различните 

начини на социокултурна доминација што ја попречуваат човечката реализација и ги 

нарушуваат правата или интегритетот на една личност. 

 

1.1 Појава и облици на спортско насилство  

 

Спортот, стилот на живот и спортското насилство честопати се поврзуваат со 

јазикот на спротивставување, отпор, отуѓување и исклучување од спортската 

хармонија и фер - плеј. Насилството во спортот постои од кога постои и спортот.  

Насилството и спортот имаат долга историја и денес не постои општество во 

кое нема насилство, а особено е присутно онаму каде не се почитуваат и уважуваат 

основните човекови права и слободи, каде има корупција, каде владее недемократска 

власт. Спортот низ историскиот развој станал универзален феномен кој е добро 

организиран, нема само церемонијална или ритуална намена, со усвоени 

стандардизирани правила кои се однесуваат на бројот на играчи, правила за текот на 

играта, големина на игралиштата. Порано, античките игри, всушност, биле подготовка 

или надомест за војната, додека од деветнаесетиот век наваму, спортот е огледало на 

поинакви вредности, како образование, општествена или професионална интеграција, 

хедонизам, телесна способност и сила, глад за натпреварување.  

Олимписките игри (Античка Грција) го претставуваат врвот на цивилното 

достигнување во спортот, додека за време на Римското царство се смета дека 

спортските игри се уназадени (регресија) во варваризмот. Олимписките игри биле 

мошне важни за старите Грци, а почнале да се одржуваат од 776 година п.н.е, во чест 

                                                             
44 Jamieson, L.M. and Orr, T.J. (2012). Sport and Violence: A Critical Examination of Sport, Oxford: Elsevier 

Butterworth-Heinemann, pp.4 
45 Ibid, стр.4 
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на врховниот бог Зевс.46 Игрите започнувале со религиски ритуали, за време на 

одржување на истите сите воени судири биле стопирани. Како учесници се јавувале 

само мажи, бидејќи на жените им било забрането да учествуваат и да присуствуваат 

како публика.  

За време на Римското царство дошло до интензивирање на бруталноста. Во тоа 

време, одлична забава за римјаните биле гладијаторските борби, каде публиката 

ладнокрвно уживала да гледа убиства на луѓе и животни.47 Гладијаторите биле 

претежно робови и криминалци кои со борба требало да ја забавуваат публиката, при 

што, ако биле победници во борбата, станувале миленици на публиката, со почесно 

име “аматорес” и дрвен меч на слободата. Гладијаторските борби биле тешки, крвави, 

гладијаторите биле во тешка положба, бидејќи некои од нив вклучувале борба меѓу 

луѓе кои учествувале голораки и животни. Борбите се одржувале во амфитеатри, 

најпознат меѓу нив е Колосеумот, каде борбите се воделе до смрт. Од тој период 

познат бил владатарот Комодус, кој воедно бил и учесник во гладијаторските борби, ги 

собирал воените инвалиди (без рака, без нога) и ладнокрвно ги убивал. 

 Во средниот век границата меѓу спортот и насилството била мошне тенка, 

видно и од витешките турнири кои биле симболи на вештина, спорт, храброст, и кои од 

страна на католичката црква биле забранети во период од 1130 година до 1179 година. 

Значаен период за развој на спортот и спортските вештини е период во кој доаѓа до 

обнова на Европското општество во духовна и материјална смисла, значаен бил и 

периодот на хуманизам и ренесанса со покултурен однос помеѓу учесниците, со 

помала агресивност и кај учесниците и во публиката. Во средниот век спортот бил 

застапен како забава за богатите и угледни благороднички семејства, за да следниот 

позначаен развој го доживува во деветнаесеттиот век со создавање на материјални 

услови за развој на физичката култура и прераснување на спортот во ,,професија“, со 

што аматерскиот спорт постепено преминува во професионален, и како таков, тој денес 

претставува еден вид на начин на живот.48  

За време на ренесансата, таканаречените „крвави спортови“ биле значаен 

спектакл. Под вакви спортови се подразбира лов, кој бил популарен меѓу 

аристократската класа, додека борбите на мечки и други диви ѕверови со кучиња биле 

одлично искуство за припадниците на пониските класи. 

                                                             
46 Djoric M., (2014). Nasilje u sportu (Teorijske kontroverze i uzroci), Fakultet za evropske pravno politicke 

studije, Novi Sad, str. 103. 
47 Ibid, str. 104. 
48 Кепеска, Ј. (2000). Теми од социологијата на спортот, Скопје, стр. 23-25. 
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Според Patrick James, сиромашните класи чувствувале поголема моќ кога 

гледале морбидни сцени во кои животните се борат до смрт. Ова е уште еден доказ 

дека Machiavelli бил во право кога рекол дека човекот носи огромен дел од 

животинската природа во себе, иако поседува сооднос. Од друга страна, Erih From 

верува дека ловот е иманентен на садистичкиот тип на личноста, но исто така 

истакнува дека садизмот е многу почеста појава кај фрустрирани и немоќни луѓе кои 

насилството врз другите го гледаат како манифестација на нивната моќ.49 

Веќе во деветнаесеттиот век, се создале првите пишани правила во спортот, и 

тоа со обновување на олимписките игри, во 1896 година, од страна на Пјер де 

Кубертен. По Првата светска војна се случуваат засилени нереди на спортските терени, 

а тоа се должи на политичкото влијание на националните тимови кои биле ривали и во 

војната. Тука се гледа симболичната функција на спортот, бидејќи победата на една 

екипа значела и одредување на подобра и посилна страна.  

Насилството во спортот станува доминантно во текот на 1960-тите години, 

посебно на фудбалските терени, во Велика Британија. За ова сведочи телевизискиот 

пренос на натпреварот меѓу Тотенхем и Сандерленд, од 1961 година.  

Гледано низ призмата на сегашноста, освен што е еден вид забава и најважната 

споредба во светот, спортот е профитабилен бизнис кој ја “искривува” реалната 

состојба на теренот – големото влијание на политиката во спортот, местење на 

натпревари заради финансиска добивка, несогласувања поради лоши односи меѓу 

управата на клубовите, играчите и навивачите. И покрај тоа што насилството во 

спортот се јавува во поразлична форма од античките и средновековните правила во 

спортот и спортските натпревари, сепак, постои и во современото општество, во чија 

суштина стојат многубројни фактори.  

Во пракса, спортското насилство се јавува во неколку облици:50 

 насилство од самите спортисти,  

 насилство од навивачи,  

 насилство од родители на спортисти и  

 ритуално насилство. 

Како најчести форми на спортско насилство, во пракса, се среќаваат следниве: 

                                                             
49 Ibid, стр.5 
50 Milojevich S., Simonovich B., Jankovich B., Otashevich B., Turanjanin V., (2010). Mladi I huliganizam na 

sportskim priredbama, OEBS, стр.13. 



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

34 

 индивидуални физички напади врз други навивачи или случајни 

минувачи; 

 групни тепачки помеѓу спротивставени навивачки групи; 

 внесување и фрлање на спортски терен или театар, пиротехнички 

средства и други предмети, што може да го загрози животот на 

учесниците на спортскиот настан или да го попречи текот на спортскиот 

настан, воведување и консумирање алкохол и наркотични средства; 

 упади на теренот со цел да се наруши или прекине спортски настан; 

 оштетување на уредите и инсталациите на спортскиот објект; 

 уништување и оштетување на возила, продавници и други објекти, во 

насока на движење на навивачите; 

 сторени имотни деликти, неплаќање сметки во кафулиња и ресторани; 

 печатење графити на јавни површини, превозни средства, фасади на 

згради, лифтови, споменици на културата; 

 поттикнување омраза или нетолеранција, што може да доведе до 

физички конфликти на национална основа. 

Формите на спортско насилство се производ на различни околности, кои 

постојано се модифицираат во секојдневната пракса. Постојат различни услови и 

различни аспекти на манифестацијата на овој феномен, дури и многу различни 

интензитети на насилство, во однос на социјалниот, културниот, економскиот и 

политичкиот контекст во кој се јавуваат. 

 

1.2 Теорија на агресија и спортско насилство 

 

Постојат три познати теории за генезата на насилството и тоа:51 

 биолошка, 

 психолошка и  

 социолошка. 

Според биолошката теорија насилството е особина на човекот како природно 

суштество и се додава тоа дека насилството има важна позитивна функција во животот. 

Психолошката теорија тврди дека насилството не е вродена човекова особина, туку 

                                                             
51 Анастасовски  И., Стојаноска Т., (2010). Насилство, агресија и спорт, Факултет за физичка култура, 

Скопје, стр. 27. 
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дека се стекнува и се развива во општествениот живот. Насилството е одговор на 

одредено ограничување кое доаѓа однадвор или одвнатре, ограничувањето на 

просторот, движењето, мислењето, верувањето и сл. Социолошката теорија може да се 

претстави на многу едноставен начин:52 

 културата на идеален начин дава можност на секој поединец да ги 

задоволи своите потреби, желби и интереси; 

 општеството обезбедува ограничен број вистински моменти на 

задоволување на тие потреби, интереси и желби и 

 одреден број поединци и групи кои нема да ги задоволат своите потреби, 

желби и интереси доживуваат неуспех, кој е силен предусловза појава на 

насилство. 

Агресијата во спортско опкружување спаѓа во областа на социјалната 

психологија. Многубројните истражувања покажале дека постојат неколку теории кои 

можат да го објаснат насилството во спортот:53 

 инстинктивна теорија; 

 теорија на фрустрациска агресија; 

 теорија на социјално учење и 

 егзистенцијална теорија. 

Како претставник на инстинктивната теорија се јавува Сигмунд Фројд, кој 

смета дека човечкото агресивно однесување е вродено и предводено од неговиот 

инстинкт, според кој постојат два инстинкти или енергии што го придвижуваат 

човекот: Ерос (како сексуален импулс или енергија на животот и создавањето) и 

Танатос (како деструктивен импулс или инстинкт на смртта). Со оглед на фактот дека 

оваа теорија не е емпириски верификувана, наидува на критика заради недостатоците 

кои остануваат непотврдени. Оваа теорија ја надополнува Ерих Фром, со својата книга 

“ Анатомија на човечката деструктивност”, преку чија содржина дава една генерална 

поделба на човечката агресија на: бенигна, која е создадена заради одбрана, и малигна 

агресивност од деструктивно-патолошки карактер. 

Теоријата на фрустрирачка агресија датира од 1930-тите години, а како 

претставник се јавува Џон Далард. Според оваа теорија, неисполнетата желба раѓа 

фрустрација и лошото однесување се јавува аналогно на дадената ситуација. Но, 

                                                             
52 Ibid, стр. 27-29. 
53 Djoric M., (2014). Nasilje u sportu (Teorijske kontroverze I uzroci), Fakultet za evropske pravno politicke 

studije, Novi Sad, str. 106-115. 
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подоцна, се утврдува дека не секоја фрустрација предизвикува агресија. Девијантното 

однесување како агресија може да се забележи кај младите луѓе кои одат на натпревари 

за да се забавуваат, но и да најдат начин за искажување за своето незадоволство. Оваа 

теорија ја потврдува и фактот дека младите луѓе претставуваат социјална категорија 

која трага по сопствениот идентитет и често пати се случува да развијат тенденција на 

девијантно однесување. Животниот стандард, незадоволството од животот и 

безизлезните ситуации се најчеста причина поради која многу навивачи изразуваат 

фрустрација и незадоволство на спортските терени.  

Алберт Бандура е претставник на теоријата на социјалното учење, кој тврди 

дека ваквото учење е производ на награда или казна. Денес, во современото општество, 

агресијата најчесто произлегува од масовните медиуми – телевизијата и интернетот. 

Агресивното однесување на спортските натпревари може да го прифатат и постарите 

навивачи, кои често претставуваат идоли кај помладите генерации. Оваа теорија 

разликува неколку вида на спортско насилство: насилство на толпа, насилство меѓу 

спортисти, сексуално насилство врз помлади играчи и насислтво во масовните 

медиуми.  

Според егзистенцијалната теорија, чиј претставник е Виктор Франкл, 

агресијата е поврзана со одредени причини кои имаат психолошка или физиолошка 

природа. Агресивниот инстинкт не се наоѓа кај човекот, туку се манифестира како став 

на човекот кон некого или кон нешто. Во популарните спортови, каде што емоциите на 

навивачите се движечка сила на спортското насилство, честопати може да се зборува за 

омразата на некои навивачи кон другите, но и за ретките случаи на омраза на 

навивачите кон спортистите кои се сметаат за „предавници“.  

 Во теоријата се спомнуваат и неколку форми на агресивност:54 

 бенигна и малигна; 

 фрустрациона и инструментална и 

 латентна и манифестна. 

Во склоп на бенигната агресија, Фром зборува и за една форма на агресија која 

ја нарекува самопотврдувачка агресија. Според него, ефикасноста во многу професии, 

особено во спортот, бара посебен квалитет, што се нарекува борбеност. Отсуството на 

борбеност во било кој спорт е форма на однесување, која публиката и другите соиграчи 

ја осудуваат. Таа форма на борбеност е комбинација на упорност, одлучност, 

                                                             
54 Анастасовски  И., Стојаноска Т., (2010). Насилство, агресија и спорт, Факултет за физичка култура, 

Скопје, стр.64. 
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енергичност и акциона подготвителност. Кога пак, агресивното однесување е со цел да 

се нанесе зло, тогаш станува збор за малигна агресија.55 

Фрустрационата и инструментална агресија се карактеризираат со исти реакции, 

но со различни причини. Фрустрационата агресија се јавува исклучиво во 

фрустрирачки ситуации и единствена цел и е репродукција на емоционалната 

напнатост.  Кај инструменталната агресија доаѓа до агресивност заради постигнување 

на некоја нбадворешна цел, односно агресијата тука не се јавува сама за себе, туку 

претставува инструмент преку кој поединецот се обидува да ја постигне целта.56 

Фрустрационата агресија може да се јави на две нивоа, како латентна и манифестна. 

 

1.3 Фактори и причини на спортско насилство 

 

Насилството за време на спортски настан обично се поврзува со контактни 

спортови. За време на контактните спортови, гледачите често се бучни и силно 

емотивни, иако во повеќето случаи не покажуваат знаци на насилно однесување. 

Сепак, деструктивно масовно насилство редовно се јавува во некои спортови и носи 

повреди, смрт и уништување на имотот. За среќа, случаите на масовно насилство на 

љубителите на спортот се исклучителни денес, но доколку се случат, обично се 

соочуваме со сериозни манифестации на социјално отстапување. 

Постојат одредени фактори кои го предизвикуваат спортското насилство, 

различни во конкретни случаеви. Главните фактори кои можат да доведат до појава на 

насилство на спортски настан се откриваат преку соодветна анализа која е заснова на 

т.н триаголник на насилство на спортски настани. Оваа анализа произлегува од едно 

истражување, направено од страна на John Eck, во 2008 година. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55Ibid, стр.64  
56 Ibid, стр.65 
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Табела 1. “Триаголник” на насилство на спортски настани 

Карактеристики на 

спортски објекти 

Карактеристики на настанот Карактеристики на лица кои се 

дел од спортскиот настан 

Растојание меѓу 

играчите и гледачите 

Демографски карактеристики на 

настанот 

Тренинг  

Ниво на бучава Значење на спортскиот настан Обука 

Распоред на седишта Квалитетот на играта  Присуство на спортски настан 

Репутација на места Достапност на алкохол Комуникација 

Температура  Број и однесување на гледачите 

Локација на спортскиот 

објект 

Траење на спортскиот настан 

Извор: Вукотић М., (2016), Насиље у спорту, Универзитет у Нишу, Правни факултет, стр.33 

  

Карактеристиките на спортските објекти, настанот и луѓето кои се дел од 

спортскиот настан создаваат одредени причини, кои, на некој начин го поттикнуваат 

насилството на спортските настани. На пример, доколку растојанието меѓу играчите и 

гледачите е мало, веројатноста за некаков вид насилство на натпреварот е поголема, од 

причина што блискоста може да го зголеми револтот од упатени пцовки и погрдни 

зборови кон играчите. Агресивноста кај навивачките групи се зголемува при голема 

бучава во спортскиот објект, навивањето е гласно и создава простор за недолично 

однесување. Заедничките седишта во спортскиот објект може да биде дополнителна 

причина за насилство на спортски натпревар, за разлика од индивидуалните седишта, 

каде, сепак, се создава простор за дистанца. Зачестените спортски насилства во еден 

спортски објект ја оцрнуваат неговата репутација и создаваат слика кај публиката за 

небезбедно место каде може да се следи еден спортски натпревар. Во поглед на 

температурата, затворените спортски објекти имаат предност во однос на отворените, 

бидејќи истата може да се регулира. Во отворените објекти, ниската температура ја 

зголемува употребата на алкохол, што може да биде една од причините за недолично и 

недостојно однесување, но и високата температура го зголемува чувството на 

агресивност и бунтовност. Локацијата на спортскиот објект е доста важна за 

одржување на спортски настан без немири. Обично, спортски објект изграден во 

урабана средина создава чувство на страв кај жителите околу него, бидејќи се стравува 

дека насилството од спортските терени може да продолжи и надвор од објектот и да 
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предизвика голема материјална штета (искршени возила, каменувани куќи, демолирани 

автобуски постојки итн), но и човечки жртви. 

 Спортските натпревари се разликуваат едни од други. Не постои можност за 

целосна сигурност дека ќе се случи или нема да се случи насислтво на еден спортски 

натпревар. Најчесто, младите лица од машки пол се оние кои предизвикуваат нереди и 

се дел од насислтвото на спортските натпревари, но не се исклучува можноста во 

ваквото однесување да се приклучат и постари лица. Значењето на спортскиот 

натпревар е исто така причина за појава на спортско насилство. Колку повеќе е значаен 

натпреварот, толку притисокот е поголем, што создава агресија и недолично 

однесување кај навивачките групи, па дури тука може да се јави незадоволство кај 

публиката од големите очекувања, но лошата игра на својот тим. Една од водечките 

причини за спортско насилство е употреба на алкохол и наркотични средства, од 

страна на навивачите и публиката, воопшто. Лицата под дејство на алкохол и 

наркотични средства не се свесни за своите постапки, но често пати погрешно ги 

сфаќаат постапките на другите луѓе. Овие лица имаат намалени моторни способности 

и не размислуваат правилно во дадената ситуација и за исходот од неа. Големиот број 

на гледачи и нивната блискост може да биде причина за физичка нетолеранција, која 

може да произлезе од долго чекање за купување влезници, непосакуван физички 

контакт, помалку места за седење, од продадени влезници итн. Долгото траење на 

натпреварот, со прекини и продолженија, може да предизвика гнев, револт и 

недолично однесување кај гледачите на спортскиот натпревар.  

 Лицата кои се дел од спортскиот настан може да бидат од полиција, редарска 

служба, агенција за обезбедување, членови на управен одбор на спортските клубови. За 

ваквите лица е неопходна обука и тренинг како би можело да се спречи недоличното и 

недостојно однесување на спортскиот натпревар. Тука спаѓаат: одземање алкохол на 

гледачите при влез во спортскиот објект, одземање оружје и пиротехнички материјали, 

седнување на гледачот на местото кое е наведено на влезницата итн. Потребно е 

физичко присуство на лица кои имаат задача да го обезбедуваат спортскиот натпревар, 

бидејќи само тие лица имаат можност да спречат спортско насилство. При 

организирање на секој спортски натпревар, за да се одржи редот, односно да се спречи 

и потисне насилството и лошото однесување, мора да се земат предвид ефикасната 

команда и успешната комуникација во синџирот на команда. Треба да се воспостави 

јасен синџир на команда, така што полициските службеници, во извршувањето на 
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нивните различни функции, добиваат јасни наредби во врска со зададените задачи и да 

известуваат за потенцијалните или непосредните опасности. 

Ризикот создаден од концентрацијата на гледачи и учесници на голем спортски 

настан е еден од важните аспекти на управувањето со спортските настани. Затоа, по 

сите терористички инциденти со кои се соочи современиот свет, јасно е зошто постои 

вакво проширување на истражувањето на овој дел од голем број автори. Значителен, сè 

поголем број современи истражувачи се фокусираа на проблемот со безбедноста на 

масовните собири, како што се повеќето спортски настани. Од социолошка и културна 

гледна точка, оваа проблематика ја обработуваат многу автори. Од аспект на 

организирање на масовни спортски настани, управувањето со ризикот и безбедноста на 

спортските настани особено се фокусира на помладата адолесцентна популација. 

Утврдувањето на факторите кои влијаат на активниот или пасивен начин на живот на 

младите, обезбедува ориентација и разбирање на улогата на голем број 

институционални фактори во обликувањето на однесувањето на учесниците на 

големите спортски настани. Врз основа на овој увид, можно е да се елаборираат 

елементите на сеопфатен систем за управување со безбедноста на спортските настани. 

Едно од неодамнешните истражувања за начинот на живот на адолесцентите во 

Војводина, сугерира поврзаност помеѓу социо-економските услови во локалните 

заедници (општините) и состојбата на семејството како столб во обликувањето на 

однесувањето на адолесцентите. Авторите на оваа студија ја потврдија посебната 

важност на начинот на живот во детството, за подоцна да подлегнат адолесцентите на 

влијание на низа фактори на ризик (од употреба на штетни супстанци до антисоцијално 

и криминално однесување).57  

Факторите на ризик, во смисла на управување, се поделени на надворешни и 

внатрешни:58 

 надворешни фактори на ризик на спортскиот настан – навивачите, 

публиката, локалните заедници, сите се фактори на кои раководството 

нема директно влијание - само може да ја процени веројатноста за 

влијание и сл.  

 внатрешни фактори на ризик на спортскиот настан – клубови, спортски 

објекти, ги претставуваат факторите врз кои раководството на клубовите 

                                                             
57 Ilin D., Milosevic Z., Maksimovic N., Matic R., Kekovic Z., (2012). Factors of successful sport event security 

management, Journal of society for development of teaching and business processes in new net environment in 

B&G, pp. 1645. 
58 Ibid, стр.1645 
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и спортските објекти (и околните објекти, медицинските установи итн. ) 

може да влијае, да дејствува проактивно и директно да интервенира за 

време на настанот со цел да се елиминира или намали ризикот.  

Немирите на стадионите во врска со конфликтот меѓу организираните групи 

навивачи-хулигани и безбедносните сили, заедно со уништувањето и жртвите, го 

поставија безбедносното прашање и пред организаторите на спортските настани и пред 

полицијата. Ова истражување е ориентирано кон практиката на управување со 

безбедноста на спортските настани. Тоа откри јаз меѓу системот за јавна безбедност, 

особено полицијата и судството, од една страна, и неразвиениот систем на внатрешно 

управување со ризици и, во него, управувањето со безбедноста на спортските настани, 

од друга страна. Мислењето за таканаречената спортска јавност, од хетерогена 

спортска публика, медиумите и спортската суперструктура (синдикати, итн.) до 

спортските организации (вклучувајќи ги клубовите и спортските објекти), зазема 

пасивен пристап кон безбедноста. Ризикот од безбедносни инциденти се пренесува на 

други безбедносни структури (особено на полицијата), поставувајќи го условот за 

промена на односот спорт – полиција, така што фокусот на обезбедувањето на 

безбедноста на спортските настани е на спортот, особено на спортските клубови, а 

потоа, спортски објекти (ако не се во сопственост на спортски клубови, друштва итн.). 

Оваа констатација е во согласност со предлозите за успешно организирање на спортски 

настани. Постигнувањето на овој пресврт претпоставува променет однос кон 

безбедноста во спортските клубови, како од аспект на вредноста (усвојување на 

важноста на безбедноста, негување на културата на меѓусебна поддршка, заштита на 

лицата и имотите итн.) и од аспект на инвестирање во спортот, заштитна опрема на 

објектите. Заземањето на образовната позиција од страна на спортските федерации и 

другите спортски здруженија (професионални здруженија, образовни институции 

(универзитети), вклучително и такви полициски институции) е неопходен прв чекор 

кон споменатиот пресврт во евалуацијата на безбедноста на спортот.59 

 

2. ПОЈМОВНО ОДРЕДУВАЊЕ НА ХУЛИГАНИЗМОТ ВО СПОРТОТ 

 

Денес насилството се манифестира во разни форми, психичко, телесно, во 

кругот на семејството, како продолжеток на агресијата со помош на физички средства. 

                                                             
59 Ibid, стр.1649 
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Не секоја агресија е насилство, но секое насилство е агресија, преку кое се врши напад, 

доаѓа до оштетување на материјални работи, до загрозување на животи и до тешки и 

телесни повреди. Постојат неколку дефиниции за хулиганството, од неколку автори, но 

заедничко за нив е поимот насилство во корелација со поимот спорт, во рамките на кој 

се спомнуваат идеолошки и политички елементи. Во Енциклопедијата на британскиот 

фудбал се вели: „Хулиганството е поврзано со чувство на идентитет со фудбалски клуб 

или национален тим и се манифестира преку расизам и ксенофобија, претставувајќи 

основа за периодично учество на десничарски политички групи, вклучително и 

Националниот фронт и британското движење.“60 

Хулиганството претставува насилно однесување преку кое дел од публиката 

инспирирана од спортскиот натпревар преку припадноста кон одредена навивачка 

група гради свој персонален идентитет, преку кој искажува фрустрација, агресија, 

деструкција на материјалните предмети или пак повредување на противникот.61 

Марк Периман го дефинира хулиганството како појава, која, за разлика од 

спонтаниот, односно релативно предизвиканиот инцидент на некој од гледачите,  се 

одликува со намера, односно хулиганството претставува намерно и организирано 

насилство т.е. претставува социјален модел на однесување на хулиганските групи.62 

Во литературата и во практиката изразот “спортски хулиганизам” содржи такви 

форми на социо - патолошки однесувања, како што се нарушувања на јавниот ред и 

мир, нагласено агресивно однесување, поседување опасни орудија подобни за напад, 

вклучително и огнено оружје, вандализам и слично.63 

Појмовното определување на хулиганизмот во спортот и многубројните 

дефиниции кои можат да се сретнат во теоретските пристапи на 

мултидисциплинарната стручна литература, укажува на една негативна појава во 

општеството, која го нарушува јавниот ред и мир, и често пати завршува со голема 

материјална штета, но и човечки жртви.  

2.1 Појава и аспекти на хулиганизмот 

 

Првобитно, поимот хулиганизам се поврзувал со однесување кое ги кршело 

општествените норми и го опишувал девијантното однесување на улиците. За тоа 

                                                             
60 Milojevich S., Simonovich B., Jankovich B., Otashevich B., Turanjanin V., (2010). Mladi I huliganizam na 

sportskim priredbama, OEBS, стр. 9 
61 Ђорић М., (2012). Хулиганство као међународни феномен, Ревија за безбедност, стр.12 
62 Perryman, M., (2001). Hooligan wars, Causes and effects of football violence, Edinburgh, , стр. 141 
63 https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2015/05/Nasilstvo.pdf 
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сведочи податокот од 1898 година, кога ирскиот криминалец Патрик Хулиган бил 

осуден на смрт. Хулиганизмот бил поврзан со фудбалот уште од самиот почеток.64 

Хулиганизмот и неговиот развој може да се објасни преку четири фази:65 

 Прва фаза: од крајот на 50-тите до првата половина на 60-тите години на 

20-ти век, каде девијантното однесување било забележано преку лична 

перцепција на навивачите во текот на натпреварот. Најчесто, како 

причина се наведуваат разликите во општеството и културата во тоа 

време.  

 Втора фаза: од крајот на 60-тите и 70-тите години на 20-ти век, каде 

голема улога имаат медиумите. Тогаш се забележува масовен пренос на 

спортските настани на телевизија, па за хулиганите била одлична шанса 

да се “докажат” и да добијат публицитет во јавноста. Масовната 

медиумска покриеност е главната причина за постапките на хулиганите и 

девијанстното однесување. 

 Трета фаза: од крајот на 70-тите до средината на 80-тите години на 20-ти 

век, кога се забележува регистрација на првите навивачки групи во 

Англија, со однесување кое ги рушело нормалните културни вредности 

во тоа време. 

 Четврта фаза: од крајот на 80-тите на 20-ти век, па сè до денес, се 

забележува голема застапеност на навивачките групи во општествените и 

политичките процеси.  

Според истражувањето спроведено со страна на Elias и Dunning, се 

забележуваат четири аспекти на хулиганството, кои воедно го поддржуваат концептот 

на социјално функционирање:66  

 од аспект на тоа како дејствуваат, хулиганите и вклучените групи 

реагираат подеднакво, најчесто заинтересирани за предизвикување 

конфликт, отколку за следење на спортскиот натпревар; 

 од аспект на социјалниот сегмент, спротивставените групи се 

регрутираат како “тврд” слој на работничката класа, што значи дека 

постои внатрекласен, наместо меѓукласен конфликт; 

                                                             
64 Milojevich S., Simonovich B., Jankovich B., Otashevich B., Turanjanin V., (2010), Mladi I huliganizam na 

sportskim priredbama, OEBS, стр.9 
65 Deriemaeker, Arnout, De Maere, Dominik, Football Hooliganism in England: Is Football Hooliganism still as 

active now as it was during the ,,English Disease’’?, University of Antwerp, стр. 3 
66 Bodin D., Robene L., Heas S., (2007), Sport I nasilje u Evropi, Zagrеb, стр. 35-36 
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 од аспект на формата на одмазда, хулиганите се насочуваат кон 

поединци или групи кои стануваат мета на напад, како ривали. Без 

разлика дали има промена во членови на навивачките групи, 

повеќегодишните кавги и чувството за одмазда постојано се присутни; 

  од аспект на начинот на навивање, во скандирање и пеење на навивачки 

песни постојано е присутно омаложување и понижување на 

противниците. 

Хулиганите со своето насилно и девијантно однесување сметаат дека нивниот 

начин на дејствување е нормален и вообичаен. Физичките конфликти, за жал, често 

пати имаат фатален исход, односно крвна одмазда. 

 

2.2 Хулиганизам и социјална дезорганизација 

 

Социјалната класа покренува комплексни и спорни социолошки прашања кои се 

однесуваат на дефинирање и анализа на хулиганското однесување. Сепак, иако 

расположливите податоци за социјалното потекло и тековната раслојна рангираност на 

фудбалски хулигани остануваат релативно оскудни и не можат да се опишат како 

конкретна појава, тие сугерираат дека додека фудбалските хулигани доаѓаат од сите 

нивоа на класната хиерархија, мнозинството, околу 70-80%, се работничка класа во 

однос на нивното социјално потекло и најчесто во однос на нивниот сегашен 

стратификационен ранг. Поголемиот дел од хулиганите имаат родители со ниско ниво 

на формално образование и се занимаваат со занаети, додека мнозинството од самите 

хулигани не успеале да се издигнат над социјалното ниво на нивните родители.67 

Бизарното или насилно однесување на младите покажува на основните 

нееднаквости, форми на принуда и претерана дисциплина. Неговата „позитивна 

функција“, како информација мора да се декодира, да се сфати сериозно и, каде што е 

можно, да се преведе во акција од локалните власти, пред ваквото однесување да се 

третира исклучиво како проблем во нарушување на јавниот ред и мир, и секако, 

законот. Со ширењето и подобрата организација на навивачката култура кон крајот на 

1970-тите и раните 80-ти, низ цела Европа, многу млади луѓе препознаа начин за 

бегство и излез од економската и социјалната несигурност. Репресивните, како и 

социо-педагошките мерки не го решаваат проблемот со хулиганите доколку не бидат 

                                                             
67 Dunning E., (2000), Towards a sociological understanding of football hooliganism as a world phenomenon, 

European Journal on Criminal Policy and Research 8, стр.157 
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вметнати во структурни мерки за ефикасно подобрување на секојдневниот живот на 

младите. Така, хулиганското однесување може да се толкува како „нормално“, а 

хулиганите како „авангарда“ на нов вид идентитет.68 Сè додека нема реални промени 

на структурно ниво, можностите за намалување на насилството се 

ограничени. Хулиганството се чини дека претставува ризик од модернизација, 

комерцијализација и професионализација на спортот и општеството. Социјалната 

дезориентација така станува моќен процес што им отежнува на поединците легитимно 

да се вклучат во (социјални) активности, предизвикувајќи некои од нив да се 

спротивстават или да се побунат против авторитетот.  Во секој случај, недостатокот на 

каква било врска помеѓу раководството на клубот и навивачите може само да ја зајакне 

социјалната дезориентација и да поттикне екстремно однесување, како што е 

хулиганството. 

 

2.3 Форензичко – психолошки карактеристики на хулиганското однесување во 

младоста и адолесценцијата 

 

Во сегашните социо – економски услови, обезбедувањето на спортските 

натпревари во форма на конкурентност меѓу јавни екипи е еден од најсложените и 

законски утврдени полициски настани, кој зависи и од успехот во извршувањето на 

задачата за обезбедување јавен ред и мир, и тоа не само во спортскиот објект, туку и 

надвор од него. Постојат ретки случаи на нарушување на јавниот ред и мир на 

стадионот во форма на младински хулиганизам, пренесен надвор од него, и тој често 

прераснува во граѓанско нарушување во кое постои ризик за лична и имотна 

сигурност, како и уништување или штета на државата и имотот. Во исто време, 

младинскиот хулиганство е особено изразен во спортот со меѓународен карактер, 

голема агломерација и мешано национално опкружување.69 

Хулиганското однесување се разликува од другите криминални активности, 

меѓу другото, по својот мотив, кој честопати е нејасен или не може да се утврди со 

сигурност. За разлика од другите сторители на кривични дела и прекршоци, кои 

избегнуваат контакт со полицијата, навивачките групи исто така покажуваат насилство 

                                                             
68 Pilz A., G., (1996), Social Factors Influencing Sport and Violence: On the "Problem" of Football Hooliganism 

in Germany, стр.1 (https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/101269029603100103) 
69 Вулетић, Ж., Илић, А., Милојковић, Б. (2009). Модел геотопографског обезбеђења употребе јединица 

полиције при интервенцији на успостављању нарушеног јавног реда и мира у већем обиму, Безбедност, 

50 (1-2), стр. 330. 
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и несоодветно однесување кон припадниците на полицијата. Поради спецификите на 

фудбалскиот хулиганизам, многу е тешко да се најде адекватен начин да се 

спротивстави на овој феномен. Еден можен начин е да се едуцираат одредени групи на 

навивач, посебно младите и адолесцентите. Првиот чекор кон успешно образование на 

навивачите е да се утврди структурата на навивачите кои најчесто учествуваат во 

насилни инциденти, со цел идните програми да се прилагодат на возраста и потребите 

на одредени групи на навивачи.  

Едно истражување, направено во Србија, дава соодветни статистички податоци, 

добиени и презентирани од полициски службеници кои биле дел од спортски настан 

каде е евидентиран хулигански пристап на навивачките групи. Во 94% од случаите, 

полициските службеници изјавиле дека станува збор за лица на возраст од 14 до 25 

години, а во 6% од случаите се работи за лица на возраст од 25 до 35 години.70 

Добиените податоци се загрижувачки затоа што покажуваат дека сторителите на 

насилство и хулиганизам во најголем дел се млади луѓе и адолесценти, кои најлесно се 

манипулираат. Дека младите се најзастапени во насилството на фудбалски натпревари 

индиректно може да укаже и на истражувањето во кое членовите на навивачките групи 

„Делије“ (навивачи на ФК Црвена Звезда), „Гробари“ (навивачи на ФК Партизан) и 

„Торцида“ (навивачи на ФК Нови Пазар) учествуваат во насилство поврзано со 

хулиганизам на фудбалски натпревари. Дури 45,57% од анкетираните навивачи биле 

под 20-годишна возраст, 38,52% од навивачите биле на возраст меѓу 21 и 30 години и 

16,91% биле над 30-годишна возраст.71 Споменатото истражување не е комплетно, 

бидејќи не посочува колкав процент од малолетници, членови на навивачки групи 

учествувале во насилство на фудбалски натпревари. Сепак, спроведено друго 

истражување, исто така во Србија, покажува дека сите малолетници кои извршиле 

кривично дело насилно однесување на спортски настан биле членови на одредена 

група навивачи. 

Сите споменати истражувања покажуваат дека младите најчесто се актери во 

најголемиот број насилни дејствија на фудбалски натпревари, или настани поврзани со 

нив. Процесот на социјализација добива специфични карактеристики во животот кога 

постои јаз меѓу физичкото и психолошката зрелост на младите и нивната социјална 

независност и зависност. Тоа е возраста помеѓу пубертетот и официјалното 

                                                             
70 Миленовић, Ж. (2012). Образовање у функцији сузбијања насиља навијачких група на фудбалским 

утакмицама, Безбедност, Београд, бр. 1/2012, стр. 14. 
71 Милошевић, Г., Милашиновић, С. (2011). Насиље навијачких група у Србији и криминалитет 

малолетника, Теме, Ниш, бр. 2/11, стр. 503. 
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полнолетство. Затоа, образованието на навивачите мора да биде насочено кон таа 

категорија млади луѓе, кои сè уште не се формирани ниту како индивидуи ниту како 

навивачи, бидејќи искуството на европските земји, кои применуваат наменски 

образовни програми, покажа дека не можат да се применат на веќе формирани 

навивачи. 

2.4 Мотивација на хулиганско однесување 

 

Кога станува збор за хулигани и нивното однесување, најголемо внимание кај 

социолозите и социјалните психолози е разиграното насилство кое го користат овие 

групи. Факт е дека фудбалот се претвора во збир на ритуали, песни, симболи и изрази 

кои дефинираат радикален навивач. На стадионот, емоциите се оддалечуваат од 

рационалноста, спортот е сложен ритуал кој вклучува два паралелни света: едниот на 

теренот, а другиот на трибините. Кога навивачите ќе се соберат да одат на стадион, тоа 

го прават масовно. Потоа започнува серија на интрагрупни и меѓугрупни процеси. 

Хулиганите прикажуваат однесувања поврзани со нивниот идентитет во однос на 

лојалноста кон сопствениот тим, има конфликти со хулиганите на ривалскиот тим, тие 

бараат своја реафирмација (оние од групата) и градат слика за себе која е 

препознатлива за навивачката група. Фановите ја согледуваат лошата намера во сите 

постапки на нивните противници (или ривалските навивачи), дури и кога тоа не 

постои. Тие реагираат со омраза и гнев, затоа што се сметаат себеси за невини жртви 

на неправеден судија или заплашувачка полиција.72 

Прашањата околу мотивите за кривични дела, особено, во случаи на извршени 

убиства, во рамките на спортското насилство на навивачите, е од особена важност. 

Одговорот на прашањето кое се однесува на вистинската природа на мотивите на 

хулиганите има повеќекратно значење, бидејќи во предвид се земаат: правната 

квалификација на кривичното дело, индивидуалните казни, третман на 

ресоцијализација, како и спречување на спортско насислтво, особено кај младата 

популација.  

Карактеристиките на мотивациониот процес во кривичните дела кои опфаќаат 

убиство со хулигански мотиви се: 

 постоење на т.н. кратки мотивации во однос на извршеното специфично 

дело; 

                                                             
72 https://sr.warbletoncouncil.org/hooligans-psicologia-gamberros-futbol-3436, (пристапено на 24.03.2021). 
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 постоење на мотивациони диспозиции, како трајна ориентација на 

мотивационата структура на лицето, кон извршување на насилни 

злосторства воопшто; 

 доминација на личните мотиви (диспозитивни, вообичаени мотиви); 

 доминација на алкохол; 

 мотивите на овие злосторства се иницијатори на неинструментална 

агресија. 

Без оглед на видовите конфликти што можат да се појават, доколку постои 

меѓусебна врска помеѓу случај на насилство и спортска активност, место или нивно 

испреплетување, делото ќе се смета за спортско насилство. 
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ГЛАВА 3 - ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, МОДЕЛИ НА СПОРТСКО НАСИЛСТВО И 

ВЛИЈАНИЕТО НА МЕДИУМИТЕ И ПОЛИТИКАТА ВО СПОРТОТ 

 

1. УРБАНО ОКРУЖУВАЊЕ И СПОРТСКО НАСИЛСТВО 

 

Со енормниот раст на урбаното население во комбинација со подолг животен 

век, дневниот урбан квалитет станува под притисок. Организацијата на различни 

програми одделени едни од други, каде често се организираат зони, има последици врз 

економски послабите функции како што се спортот и зелените области. Важноста на 

спортот во социјална, економска и просторна смисла се зголемува. Владата и 

социјалните институции го истакнуваат позитивниот ефект на спортот врз здравјето и 

важноста на спортот за социјална кохезија. Спортот како специфична физичка 

активност, со прецизни барања за простор, учесници и време, станува за повеќе луѓе 

нормална неделна или месечна активност. Со континуиран урбан развој и населување 

од село во град, многу спортски објекти се под просторен притисок. Зголемувањето на 

насилството и криминалот во урбаните средини има различни причини, а една од нив е 

директниот ефект на урбанизацијата, како што е слабеењето на социјалната структура 

и институциите. Невработеноста, сиромаштијата и различните форми на нееднаквост, 

исто така играат улога. Во сите поголеми градови, отсекогаш имало одредени 

проблеми кои влијаат на одредена група на невработени млади да се однесуваат 

насилно. Најчесто, незадоволството се манифестира во форма на агресија на младите 

луѓе, правење графити, криминал, кои стануваат дел од новата „урбана естетика“.73  

Спортските терени многу често претставуваат места на агресивно и насилно 

однесување, а тоа создава чувство на некомфорност и страв кај жителите, посебно кај 

оние кои живеат во близина на спортските објекти. Во историјата на модерниот спорт, 

познато е дека појавата на насилство и агресија околу него се јавуваат подеднакво во 

развиените и неразвиените земји, како и дека тие се најчести таму каде што е лесно да 

се примени законот, најчесто во поголемите урбани центри.  

Егзистенцијална дезориентација, нарушен систем на вредности, стандардно 

субкултурно насилство во одреден момент може да се стави во функција на сегашниот 

                                                             
73 Vejnovic D., (2014), Nasilje I sport – uzroci, posljedice i strategije prevazilaženja, Banja Luka, стр. 49 
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политички момент или како резултат на манипулација, да излезат на свој начин преку 

спортот.74 

2. МОДЕЛИ КОИ ГО ОБЈАСНУВААТ СПОРТСКОТО НАСИЛСТВО 

 

Практиката и теоријата покажаа дека постојат различни модели кои го 

објаснуваат насилството во спортот:75 

 модел на субкултура, 

 модел на психологија на толпа, 

 модел на императивна победа, 

 модел на професионален навивач, 

 модел на култура на сиромаштија, 

 имитациски модел, 

 модел на допинг, 

 модел на здодевност. 

2.1 Модел на субкултура 

 

Субкултурите привлекуваат внимание во културата, општеството и медиумите 

бидејќи тие се теоретизираат дека не се разликуваат само од, туку и се 

спротивставуваат на доминантната култура. Во Соединетите Американски Држави и 

Велика Британија концептот на субкултура е главна алатка за објаснување на 

социологијата и криминологијата за разбирање на девијантно однесување. Скоро сто 

години концептот е во центарот на академската борба за супериорност помеѓу 

ривалските парадигматски пристапи, кои користеле различни теоретски објаснувања.76  

Фудбалскиот вандализам е една од субкултурите во денешното општество. Во 

60-тите години на 20-ти век се забележува различен начин на живот, за разлика од 

навивачите, а за ваквото однесување придонеле професионализацијата и 

комерцијализацијата на спортот. Спортот прераснува во средство за лична, наместо за 

субкултурна промоција.77 Фудбалскиот вандализам може да биде пример за 

подкултура, со борба помеѓу класите и групите, со свој стил од страна на фудбалерите, 

кои живеат одвоен ексклузивен начин на живот, одделен од навивачи со кои повеќе 

                                                             
74 Ibid, стр.60 
75 Kokoviü D., (2001). Sociologija sporta,  Sportska akademija, Beograd, str.15. 
76 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01639625.2013.859049?journalCode=udbh20, пристапено на 

26.03.2021 
77 Vejnovic D., (2014), Nasilje I sport – uzroci, posljedice i strategije prevazilaženja, Banja Luka, стр.29-30 
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спортистот и не одржува врска. Групите својата субкултура ја истакнуваат со типична 

гардероба, имиџ, гестови, жаргон, пцовки, со водачи, членови и сопствени вредности. 

2.2 Модел на психологија на толпа 

 

Моделот на психологија на толпата поаѓа од фактот дека поединецот се менува 

кога станува дел од некоја група (во случајов, навивачка група). Групата го наведува 

поединецот да прави работи и кои самиот никогаш не би ги направил, и да се однесува 

поразлично од тоа кога е сам. Во групата владее чувство на огромна моќ, поединецот 

во групата може да го жртвува сопствениот интерес поради интерес на мнозинството 

во групата, сугестивност, заедничка акција. Психолошките аспекти на поединецот се 

менуваат, создавајќи чувство на конфузија и прилика за недостојно и недолично 

однесување на трибините. 

2.3 Модел на императивна победа 

 

Со анализа на спортските настани на глобално ниво, во последните неколку 

децении сè повеќе се забележува дискусијата на моделот на императивна победа. 

Денеска, за победата во спортот не се бираат средства за да се дојде до истата, затоа 

што победата значи економска сигурност како на спортистот и неговото семејство, 

така и за напредок во социјалниот статус. За да се постигне победата некои спортисти 

користат и легитимни и нелегитимни средства како што се вреѓање, пцовки, физички 

напади, а не ретко и со поддршка од тренерот, од спортски функционери, при што 

спортистите може и да се жртвуваат во име на победата, со цел, да остварат одредени 

профити преку спортот. Но, тука, важно е да се спомене и фактот дека, често пати, 

бизнисот и спортот не се движат во ист правец, односно не се согласуваат во своите 

зацртани цели. Спортистите се форсираат и заедно со желбата за добар резултат 

тежнеат кон императивната победа.  

2.4 Модел на професионален навивач 

 

Денес, навивачите се сметаат за “дванаесетти играч” во еден спортски тим. Со 

своето име, стил на навивање, ритуали, химна итн, стануваат препознатливи во 

спортскиот свет и претставуваат симбол на верност кон одреден тим.  
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Моделот професионален навивач (FAN) го објаснува процесот преку кој 

исполнувањето на диспозитивните потреби служи како катализатор за интернализација 

на спортски тим. Процесот на интернационализација кулминира во спортски идентитет 

кој посредува во формирањето на важноста и постоењето на тимот, што пак влијае на 

формирање на дополнителни структурни својства кои последователно влијаат на 

последиците од ставот, како што е лојалноста на навивачите.78 

Спортските навивачи може да имаат различни интереси, мотиви и причини 

поради кои присуствуваат на спортските натпревари. Професионалните навивачи 

внимателно го следат спортот. Сепак, нивното однесување би можело да биде водено 

од различни карактеристики на спортските тимови, што тие особено ги сметаат за 

интересни. Мотивите обично се разликуваат по пол, спорт и преференции. Исто така, 

точките на приврзаност покажуваат разлики, бидејќи гледачите можат да бидат 

приврзани за различни аспекти, како тимови, клубови, спортисти и други навивачи. 

Некои уживаат во различни аспекти во искуствата на играта, а за некои други одреден 

клуб има големо значење. Спортските тимови собираат луѓе со различно 

социоекономско потекло, кои делат иста причина за заедничко навивање – приврзаност 

кон тимот. 

2.5 Модел на култура на сиромаштија 

 

Моделот на култура на сиромаштијата може да се анализира од неколку 

аспекти, каде главната улога ја има чувството на материјална празнина, немаштија и 

психолошка борба со желбата да се има нормален живот. Теоретичарите и 

истражувачите во оваа теорија изнесуваат неколку факти кои произлегуваат од 

различните аспекти на сиромаштијата: ниските примања можат да бидат пречка во 

социјализацијата, материјалниот недостаток може да го спречи поединецот да вложува 

во себе, да се надоградува, создавајќи знаења и вештини во својот “културен” капитал, 

сиромаштијата може да биде проблем во постигнување на академски успех во 

општеството, бидејќи, најчесто, сиромашната класа е “потисната” од богатите луѓе итн. 

Сиромаштијата придонесува за девијантно однесување на луѓето, кое е резултат 

на чувството на недостаток за примарните потреби во секојдневието. Припадниците на 

навивачките групи, посебно младите луѓе, кои припаѓаат на сиромашна класа ја 

                                                             
78 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352304700431, пристапено на 26.03.2021 
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искажуваат својата фрустрација преку навивање, гестикулации, пцовки, тепачки. 

Нивниот речник е вулгарен и често пати придонесува за спорски нереди од поголем 

размер. 

2.6 Модел на имитација 

 

Имитацијата е чин на копирање на однесувањето на некоја личност. Да се научи 

значи да се стекне знаење или разбирање. Социјалното учење е учење во рамките на 

социјална група, за разлика од индивидуалното учење, каде што се смета само учењето 

на една личност. Загриженост е за тоа како индивидуите во групата учат, а со тоа и за 

тоа како учи целата група. Социјалното учење не бара поединци во групата активно да 

го менуваат разбирањето за околината. За да се изложи учењето во групата, доволно е 

групата да се прилагоди на супериорното дејство на учењето. Сето ова укажува на 

фактот дека насилството и агресијата можат да се научат. 

На спортските терени, често е присутна имитацијата. Младите навивачи 

користат фрази, гестикулации, пцовки, како и движење на телото кои ги користат 

постарите навивачи. Во денешно време, голем придонес во имитацијата на одредено 

однесување има моќта на медиумската покриеност. Преносите во живо од спортските 

натпревари во исто време го прикажуваат однесувањето на навивачите на трибините, а 

најмладите се мета на ваквото влијание.  

2.7 Модел на допинг 

 

Во контекст на допингот во спортот, општествените науки помагаат да се 

испита како и зошто спортистите користат допинг.  

Хетерогеноста на студиите открива дека дефинитивните заклучоци во врска со 

спречување на допинг во спортот остануваат неостварливи во овој момент. Сепак, во 

истражувањето најмногу внимание се обрнува на пет теми:79 

 спортски допинг постои во комплексна мрежа на социодемографски и 

психосоцијални корелати и предвидувачи; 

 критични инциденти, и во рамките на спортот и пошироко, ја 

зголемуваат ранливоста на допингот; 

                                                             
79 Institute for Sport, Physical Activity and Leisure, World Anti-Doping Agency, (2015), Social psychology of 

doping in sport: a mixed-studies narrative synthesis, рр.7 



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

54 

 социјалниот контекст и улогата на референтните групи - како што се 

тренерот, семејството или врсниците - може да го олеснат и / или да го 

инхибираат допингот; 

 постои перцепција дека веројатноста за откривање на допинг е мала; 

често ова е комбинирано со длабоки сомнежи за легитимноста на 

сегашниот систем за откривање – спречување; 

 изложеноста на лицата во формалното образование за антидопинг се 

чини недоволно, а знаењето е умерено. 

Најчести социјални услови за појава на допинг се:80 

 недостаток на силни заложби во општеството како целина во основните 

области на животот, што доведува до социјално, глобално лутање, 

 општ развој, стагнација или регресија на глобалните општества во однос 

на вредностите и моралот, 

 јазот меѓу богатите и сиромашните земји, т.е. богати и сиромашни 

поединци, кои вторите се обидуваат да ги премостат со употреба на 

недозволени средства; 

 недостаток на лични слободи, поголема социјална правда и заштита на 

општо и индивидуално ниво, што предизвикува деструктивно 

однесување кон себе; 

 идеологијата на успешна и супериорна нација, што ги оправдува сите 

средства според поставената цел; 

 социјални притисоци, барања и очекувања; 

 различни системи на вредности и репресија кои ги збунуваат луѓето при 

одредувањето на нивното однесување; 

 поволен однос на медиумите, а со тоа и на јавното мислење кон 

резултатите од допинг контролите. 

Недостатокот на спортското искуство, знаење и образование, судирот меѓу 

желбата за високи резултати и спортската неспремност се само дел од причините 

поради кои сè повеќе се спомнува допингот во спортскиот свет. 

 

 

                                                             
80 Vejnoviü D., (2006), Sociologija sporta, Univerzitet Banja Luka, Fakultet fizickog  vaspitanja i sporta, Banja 

Luka, стр.100. 
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2.8 Модел на досада 

 

Досадата може да се смета за когнитивна и афективна компонента. 

Когнитивната компонента е субјективна монотонија, а афективната компонента е 

високо ниво на фрустрација.81 Се прави обид да се интегрираат доказите што го 

поддржуваат ова гледиште на досада со други докази од литературата за да се 

претстави интегриран модел на здодевност во кој се оцртуваат улогите на личноста, 

карактеристики на ситуацијата и задачите што влијаат на здодевноста. Се испитуваат 

психофизиолошки промени што се случуваат за време на извршувањето на здодевни 

задачи.  

Според моделот на значењето и компонентите на вниманието (MAC), досадата е 

резултат на внимателна компонента, односно, несовпаѓање помеѓу когнитивните 

побарувања и достапните ментални ресурси и значајна компонента, односно, 

несовпаѓање помеѓу активностите и ценетите цели ( или воопшто отсуство на ценети 

цели).82 

Замор, вознемиреност, очај, невработеност и мрзеливост се само дел од 

клучните причини поради кои се јавува досадата. Сето ова може да поттикне чувство 

на незадоволство, недолично однесување и фрустрација, а често пати се изразува на 

големи настани, како што се спортските натпревари.  

 

3. МАСОВНИ МЕДИУМИ, ПОЛИТИКА И НАСИЛСТВО ПОВРЗАНО СО 

СПОРТОТ 

 

Различните манифестации на спортско насилство индиректно допираат до 

повеќето луѓе преку масовните медиуми, од кои се потврдува дека медиумите мора да 

преземат одредена одговорност за општествените согледувања и погрешни перцепции 

за формите и значењата што ги претпоставуваат феномените. Еден од најчестите 

социолошки пристапи кон разбирање на односот помеѓу спортското насилство и 

медиумите е т.н. перспектива на „легитимација“ – не се фокусира толку на 

                                                             
81 https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8295.1985.tb01947.x, пристапено на 

26.03.2021 
82 https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Frev0000097, пристапено на 26.03.2021 
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насилството, туку на пораките што го придружуваат насилството, а честопати служат 

за охрабрување или легитимирање на однесувањето на насилниците.83 

Масовните медиуми, пред сè, имаат информативна и комуникативна функција, 

со особена важност во презентирање на спортското насилство и морална осуда. Со 

сигурност може да се каже дека медиумите придонеле за формирање навивачки 

субкултури, промовирајќи го имиџот на спортски клубови, ја хомогенизираат 

публиката, обликуваат потенцијално опасни стереотипи, негуваат ирационални 

вредности и нудат широк спектар на обрасци на групно однесување, често насилни. 

Во врска со британскиот фудбалски хулиганизам, Walvin тврди дека 

„телевизиското насилство може да биде помалку значајно во стимулирање на акти на 

насилство отколку во поттикнување на зацврстување на лобито по ред и закон“. Во 

слична, историски и политички почувствителна студија за односот помеѓу 

хулиганството и печатот, Murphy ја илустрира важноста на долгорочните социјални 

процеси и трендови. На пример, студијата покажала како во различни фази прегледите 

на хулиганизмот во печатот играа и засилувачки и де-засилувачки улоги на начини што 

се чини дека се измислени.84 Дека медиумите играле повеќе активна отколку пасивна 

улога во аспектите на колективното насилство во европскиот фудбал е исто така став 

во други истражувања во британската научна литература. Бројни студии за медиумско 

покривање истражуваат начини на кои северноамериканските електронски и печатени 

медиуми исто така презентираат аспекти на спортско насилство од навивачки групи и 

играчи. На пример, нагласување на вообичаените трендови во спортските коментари 

кои се наоѓаат особено во дневните и таблоидните весници (впечатливи наслови, 

пофалби за насилни спортисти, фотографии од терачки на спортски натпревар итн). 

Активната улога на северноамериканските медиуми во нивниот третман на 

спортско насилство вклучува и ширење митови, како што е идејата дека борбата со 

тупаници во хокеј на мраз не е повреда и дека фудбалскиот хулиганизам е автохтоно 

„британско заболување“.85 

Накратко, теоретските обиди да се утврдат ефектите од медиумското 

прикажување на спортското насилство спаѓаат во неколку различни теоретски табори. 

Од гледна точка на учење, студиите за моделирање сугерираат дека младите спортисти 

учат како да вршат нападни дејства гледајќи спортско насислтво на телевизија и 

                                                             
83 Coakley J., Dunning E., (2000), HANDBOOK of SPORTS STUDIES, SAGE Publications Ltd 6 Bonhill 

Street London EC2A 4PU, стр.397 
84 Ibid, стр.398 
85 Ibid, стр.398 
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последователно го практикуваат тоа што го виделе, особено во спортските лиги каде 

таквото однесување е наградено. Овој ефект е кумулативен и долгорочен. Студиите за 

легитимација, фокусирани повеќе на пораките што го придружуваат спортското 

насилство отколку на самите насилни акти, сугерираат дека медиумите одобруваат 

спортско насилство и оние кои го предизвикуваат насилството на повеќе начини. 

Теоријата на возбуда - агресивни знаци на агресија е помалку убедлива. Овој пристап, 

кој сугерира дека медиумите оптоваруваат лица и предмети во спортски контекст со 

капацитет да „повлечат“ агресивни реакции од фрустрирани или лути играчи, е широко 

критикуван врз основа на низа методолошки причини.86  

Студиите на Coakley, Young и Smith предупредуваат дека директната врска 

помеѓу медиумското известување за спортско насилство и имитативно насилство 

допрва треба да се потврди емпириски.87 Одредени стилови на покривање на спортско 

насилство се поврзани со дискурсни ефекти и можеби со некои ограничени ефекти во 

однесувањето. Тежината на доказите сугерира дека медиумските презентации на 

спортско насилство, особено на професионално ниво, придонесуваат за социјална 

клима во спортот погодна за насилно однесување.  

Факт е дека повеќето луѓе се изложени на спортско насилство и на теренот и 

надвор од него, не директно, туку индиректно преку медиумите. Само поради оваа 

причина, масовните медиуми имаат значајно значење во сеопфатен обид за разбирање 

на насилството во спортот. 

 

4. СПОРТ, ПОЛИТИКА И НАСИЛСТВО 

 

Постојат три значајни, меѓусебно поврзани области во кои истражувањата за 

спортот и меѓународната политика неодамна направија значително навлегување во 

политичките науки и политичката социологија: политиката на глобалните институции 

и агентите на глобалната спортска политика; улогата на спортот како инструмент за 

моќ и јавна дипломатија, признаен од научниците и креаторите на политики; и 

глобални спортски мега настани како политичка фокусна точка.88 

                                                             
86 Ibid, стр.399 
87 Coakley, J. (1988–89) ‘Media coverage of sports and violent behavior: an elusive connection’, Current 

Psychology: Research and Reviews, 7: 322–30. 

(http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/76391/1/84.pdf#page=420, стр.399) 
88 Rensmann L., (2015). Sports, Global Politics, and Social Value Change: A Research Agenda, Milano, стр.117 
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Меѓудисциплинските истражувања сè повеќе се фокусираат на спортските 

институции како социо-политички организации кои вршат значителна моќ и влијание 

во современото глобално општество. Особено ФИФА (Федеративна меѓународна 

асоцијација на фудбал) и МОК (Меѓународен олимписки комитет) како значајни 

меѓународни организации во последниве години сè повеќе стануваат предмет на 

научен интерес. Сепак, криминалните истраги и критичните институционални анализи 

сугерираат дека се работи за темелно ориентирани институции, насочени кон профит и 

корупција. Всушност, тие може да се класифицираат како монополски капиталистички 

организации кои вршат историско институционализирано владеење на монопол над 

глобалните настани и натпревари, како што се Светскиот куп на ФИФА и 

Олимписките игри, со главна цел да извлечат максимална добивка. 

Втората истражувачка насока за спортот и политиката индиректно го допира 

важното прашање на идентитетот поврзан со спортот и политичката важност на 

идентитетските димензии на спортските натпревари, со примена на концептот на „мека 

моќ“. Тоа се однесува на употребата на спортот како неконтролирано средство за моќ и 

привлечност во надворешната политика, поттикнувајќи и спроведувајќи ја културната 

и јавната дипломатија на државата.  

Сепак, и покрај тоа што спортските инвестиции од страна на државите во 

потрагата по “мека моќ” се зголемија со текот на времето, а особено во ерата на 

глобалната меѓузависност, основните политички прашања и динамика се сложени. 

Овие инвестиции сами по себе се контроверзни. Покрај тоа, во никој случај не 

гарантираат позитивни резултати - ниту во однос на престижот и моќта на една нација, 

ниту во однос на домашните услови на спортот, политиката и општеството.89 

Сето ова влијае врз однесувањето на гледачите на спортските натпревари. Се 

случува, многу често, политиката и желбата за профит да доминираат наместо 

квалитетот на играта. Очекуваните резултати и посакуваниот исход од спортскиот 

натпревар имаат друга позадина, која произведува револт, агресија и однесување кое 

преминува во насилство. Изгубени бодови на табела, пропуштени шанси за влез во 

напредна лига, изгубени титули, се само дел од ситуациите кога политичката позадина 

создава насилство во спортот и спортските натпревари. 

 

 

                                                             
89 Markovits  A. S., L. Rensmann,  (2010). Gaming the World: How  Sports Are Reshaping Global Politics and 

Culture, Princeton University Press, Princeton, рр. 27 
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ГЛАВА 4 -  ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТСКОТО 

НАСИЛСТВО  

 

1. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТСКОТО 

НАСИЛСТВО ВО ЕВРОПА 

 

Првите посериозни инциденти, забележани кон крајот на 60-тите и почетокот на 

70-тите години од минатиот век, во Англија, ја предизвикале и поделбата на 

фудбалските клубови на богатите општествени слоеви и фудбалски клубови на 

работничката класа. Таа поделба т.е. сегрегација се отсликала и на навивачките групи и 

на нивната поделеност. Најголемиот број од нив биле навивачки групи чиишто 

членови најчесто биле припадници на работничката класа. Инцидентите, покрај тој 

што биле предизвикани од ривалството на фудбалските натпревари, од 

локалпатриотизмот и некои слични мотиви, дополнително самото незадоволство било 

засилено и заради таа економска поделба на граѓаните.90 

Ваквите инциденти претставуваат главна причина за донесување на Европската 

конвенција за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските 

натпревари, во 1989 година, во Стразбург, која воедно претставува основа за 

донесување законски решенија во земјите – потписнички.  

Целта на Европската Конвенција за спречување на насилството и недостојното 

однесување на спортските натпревари, особено на фудбалските натпревари е да им 

овозможи примена на одредбите од страна на земјите – потписнички, за да го спречат и 

контролираат спортското насилство и ќе ги координираат политиките и активностите 

на нивните влади. Има 17 члена кои детално ја објаснуваат суштината. 

Мерките кои произлегуваат од Конвенцијата се следниве:91 

 Земјите-потписнички се обврзуваат да обезбедат формулирање и спроведување на 

мерките дизајнирани за спречување и контрола на насилството и лошото 

однесување од страна на гледачите, особено: 

 да се осигура дека се користат адекватни ресурси за јавен ред за да се 

спротивстави на избувнувањата на насилство и лошо однесување, како 

                                                             
90 Петревски Б., (2020). Казнено – правни, криминолошки и криминалистички карактеристики на 

кривичното дело насилство и недолично однесување на спортските натпревари за периодот од 2004 до 

2015 година, Докторска дисертација, Факултет за безбедност, Скопје, стр. 66 
91 European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in Particular at Football 

Matches – Article 3 
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во непосредна близина, така и во внатрешноста на стадионите и по 

должината на транзитните патишта што ги користат гледачите; 

 да се олесни соработката и размената на информации помеѓу 

полициските единици од различни локални единици; 

 да се примени или, доколку е потребно, да се донесе законодавство кое 

предвидува оние што се прогласени за виновни за прекршоци поврзани 

со насилство или лошо однесување од страна на гледачите да добиваат 

соодветни казни или соодветни административни мерки. 

 Земјите-потписнички се обврзуваат да создадат одговорна организација и добро 

однесување на клубовите и да помогнат во управувањето и информирањето на 

гледачите на натпреварите, придружувајќи ги приврзаниците кои патуваат на 

гостински терен. 

 Земјите-потписнички да овозможат координација, меѓу организирани 

приврзаници кон клубовите и туристички агенции, со цел да се спречи патување 

на проблематични навивачи. 

Преку соодветна идентификација на проблематичните навивачи, земјите – 

потписнички на Конвенцијата со посебен третман на соодветни законски акти и со 

национална, интернационална и меѓународна соработка ќе оневозможат нивно 

присуство на спортските натпревари.  

За целите на Конвенцијата се формира Постојан Комитет, каде секоја земја – 

потписничка може да учествува со еден или повеќе делегати. Земјите кои не се 

потписнички можат да бидат во функција на наблудувачи, без можност за гласање. 

Како партнери на Постојаниот Комитет се јавуваат:92 

 Европската Комисија; 

 Европска професионална фудбалска лига; 

 ЕВРОПОЛ; 

 ФИФА; 

 Football Supporters Europe Network (FSE); 

 ИНТЕРПОЛ; 

 Пан – европската фудбалска тинк-тенк организација; 

 Sports Grounds Safety Agency (SGSA); 

                                                             
92 Петревски Б., (2020), Казнено – правни, криминолошки и криминалистички карактеристики на 

кривичното дело насилство и недолично однесување на спортските натпревари за периодот од 2004 до 

2015 година, Докторска дисертација, Факултет за безбедност, Скопје, стр.74-75 
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 УЕФА; 

 Supporters Direct Europe (SDE). 

Конвенција на Советот на Европа за интегриран пристап кон безбедноста, 

безбедноста и услугата на фудбалски натпревари и други спортски настани е уште еден 

важен документ, кој има за цел да обезбеди фудбалските и другите спортски настани 

да се организираат и да се одржуваат во една сигурна и безбедна атмосфера, преку 

спроведување на еден интегриран систем на безбедноста. Донесена е во 2017 година, 

во Сен Дени, Франција.93 

Во правото постојат различни нормативни решенија кога ее во прашање 

спречување и сузбивање насилничко и недолично однесување на спортските терени, а 

кои се состојат од донесени посебни закони во кои се препишани кривичните дела и 

прекршоци или се дел од постоечкиот кривичен законик. Во продолжение следуваат 

законските регулативи во неколку држави.94 

1.1 Обединето Кралство: Велика Британија и Северна Ирска  

 

Во 19-ти век се забележани првите форми на хулиганизам во Обединетото 

Кралство, кога навивачите имале ритуал да се опиваат пред почеток на секој спортски 

натпревар. Првите спортски нереди се евидентирани во 1880 година, на спортскиот 

натпревар помеѓу тимовите Престон и Астон Вила (резултат: 5-0), а во истите 

учествувале и спортисти и навивачи. Големото влијание на идеологијата на фашизмот 

и расизмот во 70-тите и 80-тите години на 20-ти век придонесло за интензивирање на 

спортските нереди, кои најчесто биле резултат на расистички напади и употреба на 

алкохол и наркотични средства. Како резултат на ваквите податоци, во 1989 година е 

усвоен Закон за фудбалски навивачи, кој содржи казни за индивидуални деликти. 

Неовластениот влез во спортски објект предвидува затворска казна од месец дена или 

соодветна парична глоба. Од 1986 година постои Закон за јавен ред, кој во своите акти 

и членови пропишува и кривични дела, меѓу кои се вбројува и расната омраза на 

фудбалски натпревари. Во 1991 година е донесен Закон за деликти на фудбалски 

натпревари, кој е изменет и дополнет во 1999 година, со Закон за деликти и нереди на 

спортски натпревари, а во 2000 година со Закон за нереди на фудбалски натпревари, 

изменет и дополнет во 2002 година. Паралелно со овие закони, надлежните посветиле 

                                                             
93 Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches 

and Other Sports Events, ( https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/218) 
94 Vukotich M, (2016), Nasilje u sportu, Nish, стр. 43-82. 
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внимание и на подобрување на институционалните механизми кои го спречуваат 

недоличното и недостојното однесување на спортските натпревари. Парламентот на 

Обединетото Кралество, прв во светот донел посебен закон за борба против 

насилсничко и недолично однесување на спортски натпревари, првенствено на 

територијата на Англија и Велс. Соодветната примена на правилата и прописите од 

законите, како и низата превентивни мерки придонеле за значително намалување на 

спортското насислтво, бидејќи со снимање на спортскиот натпревар веднаш се 

идентификуваат насилниците. Намален е бројот на инциденти со фатален исход, 

тепачки и слично, а за тоа придонела мерката – забрана за влез на деликвенти на 

стадион. 

1.2 Република Полска 

 

Како резултат на политичките промени во почетокот на 90-тите години на 20-ти 

век, спортското насислтво во Република Полска е зголемено. Најпознати хулигани се 

навивачите на ФК Висла Краков, а нивните градски ривали се навивачите на ФК 

Краковиа. Во 1997 година, донесен е “Закон за безбедност на јавни собири со голем 

број учесници”, кој стапил на сила во 1998 година. Во законот се пропишани кривични 

дела (загрозување на животот, уништување на имот) и прекршоци (останати деликти 

кои го нарушуваат јавниот ред и мир). Овој закон дал резултати кратко време по 

неговото усвојување. Измени и дополнувања се воведуваат во 2001 година. Воведена е 

превентивна мерка која се состои од судска забрана, односно осуда на деликвенти од 1-

3 години за недолично однесување на спортски натпревари.  

1.3 Република Италија 

 

Италија важи за земја во која постои голем степен на спортски криминал, 

фанатизам и приврзаност кон одреден спортски тим. Најпознати хулигани се 

навивачите на ФК Лацио, а нивни најголеми ривали се навивачите на ФК Рома. Дуелот 

меѓу овие два тима секогаш се смета за натпревар со висок ризик, со голем број на 

лица кои го обезбедуваат натпреварот, како и голем број на полициски службеници. Со 

оглед на фактот дека Италија важи за земја каде најмногу се местат спортски 

натпревари, од 1989 година е воведен “Закон за спречување и сузбивање насилство на 

спортски натпревари, спречување на местење спортски резултати и сузбивање на 

илегално обложување на резултати во спортот”. Законот е дополнет во 2001 година, во 
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кој како кривично дело се вметнува внесување на опасни материјали  и предмети на 

терен, кои можат да бидат опасни за безбедноста на учесниците во спортскиот 

натпревар, со предвидена затворска казна од 6 месеци и парична казна. Во 2007 година 

е изгласан “Закон за борба против насилството на фудбалските натпревари” во кој се 

пропишани строги кривични санкции за некои кривични дела. Во овој закон е 

пропишана затворска казна од 5-15 години за спротивставување и пружење отпор на 

полиција и редари. За екстремните навивачки групи е предвиден прекршок, за кој 

следува парична казна од 20.000-100.000 евра за фудбалските клубови.  

1.4 Република Бугарија 

 

Во Република Бугарија до 2004 година не биле пропишани посебни кривични 

дела од областа на спортското насислтво, туку истите биле вметнати во постоечкиот 

Кривичен законик и Законот за прекршоци. Во 2004 година се воведува “Закон за 

зачувување на јавниот ред на спортски натпревари”. Посебните кривични дела, 

именувани под називот “Спортски хулиганизам” подлежат на соодветни кривични 

санкции.  

1.5 Република Хрватска 

 

Во Република Хрватска, во 2003 година е донесен “Закон за спречување на 

нереди на спортски натпревари”, кој во доменот на спортското насилство пропишува 

голем број прекршоци и кривични дела кои подлежат на затворска и парична казна. 

Сепак, овој закон бил мета на критики од страна на експертите. Измените биле 

неоходни, а се однесуваат на повеќе форми на спортско насилство: тепачки, 

консумирање алкохол и наркотични средства на спортски натпревар, уништување 

предмети, влегување без купени влезници, уништување имот, организирање на 

насилно однесување итн.  Тепачките или нападите на полициски службеници се 

казнува со затвор од 3 месеци до 3 години. Во случај на смрт од тепачка на спортски 

натпревар следува затворска казна од 6 месеци до 5 години. Овој закон подлежи на 

измени воп 2006, 2009 и 2011 година, поради низа недостатоци , кои со измените се 

елиминираат и имаат позитивни ефекти во спречувањето на спортското насилство.  
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1.6 Република Босна и Хецеговина 

 

И покрај мултиетничките тензии, во Босна и Херцеговина не постои закон кој 

пропишува санкции за деликти од областа на спортското насилство, сè до 2007 година, 

кога се носи “ Закон за спречување насилство и недолично однесување на спортски 

натпревари”, со пропишано кривично дело “Насилничко однесување на спортски 

натпревари” и бројни прекршоци. Сепак, постои голема неусогласеност меѓу 

пропишаните прописи и нивната практична примена. Правосудството е неефикасно, 

бидејќи судските процеси кои се поврзани со спортското насислтво траат околу 2 

години, со што се губи делотворноста на правилната и навремена санкција.  

1.7 Република Словенија  

 

Во Словенија не постои посебен закон кој се однесува на спортското насилство, 

а како причина се наведува тоа што спортското насилство не е изразено во толку 

голема мера како во останатите европски земји и земјите од поранешна Југославија. Во 

Законот за јавни собири е пропишана забрана за организирани групи кои имаат за цел 

да извршат кривични дела и да повикуваат на насилство. Според Законот за спорт, 

присуството на полицијата на спортските натпревари не е задолжително, но 

задолжителни се редари. Во истиот закон се пропишува забрана за употреба на 

пиротехнички средства кои можат да ја загрозат безбедноста на учесниците на 

спортските натпревари. 

1.8 Република Црна Гора 

 

Во 2007 година Црна Гора усвојува “Закон за спречување на насилство и 

недолично однесување на спортски натпревари”. Во овој закон нема кривични дела за 

спортско насилство, туку има 7 прекршоци (оштетување на спортски објект, 

повикување на насилство, неовластен влез на спортски терен, неовластен влез во 

службени простории на спортскиот објект, употреба на алкохол и наркотични средства, 

употреба на пиротехнички средства, неовластен влез во делот предвиден за 

противничките навивачи) и една заштитна мерка (забрана за присуство на одредени 

спортски натпревари – од 1 месец до 1 година). 

 



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

65 

1.9 Република Србија 

 

Во 1980-тите години на 20-ти век се забележуваат првите инциденти во Србија, 

со појавување на нова генерација навивачи на ФК Партизан – “Гробари” и на ФК 

Црвена Ѕвезда – “Делије”, кои учествувале како публика со голем ентузијазам и 

фанатизам, со желба за победа и со приказ на агресија и насилство. Во 2003 година 

Србија усвојува “Закон за спречување на насилство и недолично однесување на 

спортски натпревари”. Законот е променет и дополнет неколку пати, а последен пат се 

внесени промени во 2013 година. Законот пропишува мерки за превентивно делување, 

како и намалување на ризикот од спортско насилство од страна на организаторите и 

спортските клубови кои ги обврзува за добра организација, информации за навивачите 

(координација на активности, посебен третман на натпревари од висок ризик итн). 

Пропишани се и обврските за гостинскиот тим кој учествува во спортскиот натпревар 

од висок ризик. Министерството за внатрешни работи може да забрани одржување на 

спортски натпревар доколку организаторот не постапи според неговите налози. Со 

постоечкиот закон се предвидуваат соодветни парични и затворски казни. 

Единственото кривично дело во овој закон се однесува на физички напад, повреда од 

употреба на пиротехнички средства или тепчка и се казнува со затвор од 3 месеци до 1 

година. Бидејќи експертите сметале дека казната била мала, во 2007 година, со 

одредени измени во законот, ваквото кривично дело се казнува со затвор од 6 месеци 

до 5 години.  

 

2. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТСКОТО 

НАСИЛСТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Во Република Северна Македонија, задачите кои ги извршува полицијата, а се 

однесуваат на јавниот ред и мир се определени во Законот за внатрешни работи и 

Законот за полиција, додека законски прописи со кои се заштитува јавниот ред и мир 

се Законот за прекршоците против јавниот ред и мир и Кривичниот законик на 

Република Северна Македонија. Во овие закони постојат членови кои се однесуваат на 

спортот и нередите на спортските натпревари и ја појаснуваат улогата на полицијата и 

санкциите кои се предвиудуваат за учесниците во спортското насилство. Посебен 

закон кој го опфаќа спортското насилство е Законот за спречување на насилството и 

недостојното однесување на спортските натпревари (ЗСННОСН). Во контекст на оваа 
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проблематика постојат и Правилници за начинот на вршење на полициските работи 

кои дополнително ја објаснуваат меѓусебната соработка и координација во случај кога 

е потребна нивна интервенција.  

2.1 Закон за прекршоците на јавниот ред и мир 

 

Во 2007 година е донесен Законот за прекршоците на јавниот ред и мир, со кој 

се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните санкции, 

надлежниот прекршочен орган за изрекување на прекршочни санкции, посебните 

прекршочни мерки за повреда на јавниот ред и мир, како и постапката за приредување 

на огномет, факелијада или слични приредби, а изменет и дополнет е во 2015 година. 

Спортските стадиони и игралишта се дефинирани како јавни места, чиј јавен ред и мир 

е регулиран со законски правила и соодветни санкции.  

Според Член 31 од Законот за прекршоците на јавниот ред и мир, кој 

неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен 

експлозивен или лесно запалив материјал, или на сличен начин го нарушува мирот и 

безбедноста на граѓаните ќе му се изрече глоба во висина од 200 до 500 евра во 

денарска противвредност.95 Ваквите прекршоци се водат од страна на Комисија на 

Министерството за внатрешни работи. 

2.2 Закон за јавни собири 

 

Законот за јавни работи е донесен во 1995 година, а претрпува измени и 

дополнувања во 2006, 2007, 2015 и 2020 година. Спортските настани се класифицирани 

во јавни собири, кои можат да се одржуваат на отворен и затворен простор. Заради 

интересите на безбедноста организаторот на јавниот собир може да го извести 

Министерството за внатрешни работи за одржување на јавниот собир и мерките што се 

преземени за неговото одржување, 48 часа пред почнување на настанот. Во 

известувањето организаторот ги наведува следниве податоци: целите на одржувањето 

на јавниот собир; местото и времето на одржувањето; организаторот на јавниот собир; 

мерките што организаторот ги презел во врска со непречено организирање и одвивање 

на јавниот собир и податоците за организирање на редарската служба.96 Прекршочната 

постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води надлежниот суд. 

                                                             
95 Пречистен текст на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир  од 2015 година, Член 31  
96 Пречистен текст на Законот за јавните собири 2020 година, Член 3  



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

67 

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице (организатор) се врши 

согласно Законот за прекршоците. 97 

2.3 Закон за спорт 

 

Во 2002 година, во Република Северна Македонија е донесен Законот за спорт, 

кој претрпува измени и дополнувања во 2004, 2008 и 2012 година. Во овој закон се 

опфатени должностите на професионалните спортски клубови и нивно здружување во 

соодветна национална спортска федерација на Република Северна Македонија и 

спортските школи, стручните кадри и учесници во спортот, здравствената заштита и 

антидопинг контрола, спортски натпревари и манифестации, објекти за спорт, казнени 

и прекршочни одредби.  

Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок 

ќе се изрече на субјектот, што врши дејност спорт ако: дозволи политичко и верско 

организирање и дејствување, во текот на вршењето на дејноста спорт не обезбеди 

соодветни објекти, опрема и соодветен стручен кадар, врши дејност спорт без добиено 

решение од органот на државната управа надлежен за работите од дејноста на спортот 

и не обезбеди здравствена контрола, систематски контролни прегледи.98 Глоба во 

износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на 

стручното лице кое го присилува спортистот да тренира или учествува на спортски 

натпревари во времето додека не е способен за тоа заради повреда или болест, или кога 

таквата активност би можела да ја влоши неговата здравствена состојба или 

прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење од една до пет 

години.99 Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок 

ќе се изрече на лицето кое дава или зема стимулативни средства кои се забранети или 

штетни за здравјето (или забрана за вршење дејност од една до пет години).100 Глоба во 

износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на 

организатор на спортските натпревари и манифестации ако дозволи надминување на 

гледалишниот капацитет на објектот, не обезбеди укажување на итна медицинска 

помош за време на одржувањето на натпреварите односно манифестациите или 

                                                             
97 Закон за јавните собири, Пречистен текст, 2020, Член 10 
98 Закон за спорт, Пречистен текст, 2012 година, Член 74 
99 Ibid, Член 75 
100 Ibid, Член 76 
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прекршочна санкција забрана за вршење на дејност спорт во траење од шест месеца до 

пет години.101 

2.4 Закон за полиција и Правилник за начинот на вршење на полициските 

работи 

Во 2006 година е донесен Законот за полиција, кој претрпува одредени измени и 

дополнувања во 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 и 2018 година. Истиот се однесува на 

полициските работи, организацијата на Полицијата, полициските овластувања и 

правата и обврските што произлегуваат од работниот однос на полициските 

службеници во Министерството за внатрешни работи што не се уредени со Законот за 

внатрешни работи.102 Исто така, постојат Правилници за начинот на вршење на 

полициските работи, каде е нагласено дека полициските службеници остваруваат 

меѓусебна  соработка и координација на активностите кои ги преземаат со овластените 

службени лица при нивното заедничко дејствување, укажуваат меѓусебна стручна и 

друга помош и  постапуваат на начин со кој се обезбедува навремено, успешно и 

целосно извршување на полициските работи.103 Полициските работи се однесуваат на: 

легитимирање, утврдување на идентитет, повикување на разговор, собирање 

информации, оперативни проверки, приведување, задржување на лица и предмети, 

одземање на предмети, примена и користење на средства за присилба итн. 

2.5 Кривичен законик 

 

Кривичниот законик е донесен во 1996 година, со одредени измени и 

дополнувања во 1999, 2002, 2003, 2014, 2015, 2017 и 2018 година. Кога станува збор за 

спортот и спортското насилство, во Член 38-д е наведено дека казната забрана за 

посетување на сите или на одредени спортски натпревари, судот ја изрекува за дела на 

насилство на спортски натпревари во траење од една до три години.104 Организатор 

или учесник во спортски натпревар кој директно или индиректно ќе побара или ќе се 

согласи да прими за себе или за друг подарок или друга посредна или непосредна 

корист или ветување или понуда за таква корист со намера да ги запостави интересите 

                                                             
101 Ibid, Член 77 
102 Закон за Полиција, Пречистен текст, 2008 година 
103 Правилник за начинот на вршење на полиските работи, Усогласен со Правилникот за изменување и 

дополнување на правилникот за начинот на вршење на полициските работи (Службен весник на РМ број 

117 од 05.08.2014 година) 
104 Кривичен законик, Пречистен текст, 2018 година, Член 38-д 
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на правното или физичкото лице што го организира натпреварот за да се постигне 

резултат кој не зависи од спортската игра и правилата на спортскиот натпревар, ќе се 

казни со затвор од една до пет години.105 Се казнува тој што неовластено нуди, 

рекламира, продава, овозможува на друг продажба или посредува во продажба на 

билети за јавни спортски натпревари, јавни културни или друг вид јавни 

манифестации, со парична казна или казна затвор до една година.106 Тој што со фрлање 

на пиротехнички средства или предмети со кои може да се загрози животот или телото 

на друг или имотот на објекти во спортски терен или гледалиште или со влегување во 

спортскиот терен со намера да предизвика тепачка или друго насилство, се казнува со 

затвор од три месеци до три години.107 

2.6 Закон за спречување на насилството и недостојното однесување на 

спортските натпревари (ЗСННОСН)   

 

Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на 

спортските натпревари (ЗСННОСН)  е донесен во 2004 година, а подлежи на измени и 

дополнувања во 2008, 2011, 2014 и 2015 година. Во овој закон се презентираат:108 

 Општи одредби; 

 Мерки за спречување на насилството и недостојното однесување на 

спортските натпревари – превентивни мерки, мерки кои се преземаат на 

спортските натпревари и мерки кои се преземаат на спортските 

натпревари со зголемен ризик и 

 Прекршочни одредби. 

Во делот на Општите одредби се дефинирани основните поими кои се 

поврзуваат спортскиот натпревар (член 2) и со спортското насилство ( член 3), како и 

обврските на организаторот на спортскиот натпревар (член 4 и член 5).  

Имено, организаторот на спортскиот натпревар е должен да ја процени 

можноста за случување на насилство и недостојно однесување на спортскиот 

натпревар и да преземе соодветни мерки за нивно сузбивање и спречување, пропишани 

со овој или со друг закон. Организаторот на спортскиот натпревар во процената на 

                                                             
105 Ibid, Член 253(4) 
106 Ibid, Член 277 
107 Ibid, Член 386(2) 
108 Закон за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари  

(пречистен текст), 2015 година (https://mvr.gov.mk/zakoni) 
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опасноста од насилство и недостојно однесување  при преземањето на потребните 

мерки за нивно сузбивање и спречување е должен  да соработува со полицијата и 

другите надлежни органи (член 4). Зависно од видот на спортот и нивото на 

спортскиот натпревар, видот на спортскиот објект, очекуваниот број на гледачи и 

процената за опасност од насилство и недостојно однесување организаторот е должен 

на спортскиот натпревар да обезбеди доволен број  редари (член 5). 

Превентивните мерки во ЗСННОСН се однесуваат на организаторот на 

спортскиот натпревар, кој е должен да обезбеди примерно однесување на својот клуб и 

навивачите, да ги координира активностите на клубовите, да утврди кои спортски 

натпревари се сметаат со зголемен ризик, да изготви план за превентивно дејствување 

и евакуација во случај на итност (член 6).  . 

Мерките кои се преземаат на спортските натпревари се однесуваат на 

должноста на организаторот да обезбеди доволен број редари на спортскиот натпревар 

(член 7) и да остварува соработка со Министерството за внатрешни работи заради 

спроведување на мерките кои се однесуваат на одржување на јавниот ред и мир (член 

8). 

Мерките кои се преземемаат на спортските натпревари со зголемен ризик ги 

опфаќаат мерките кои се наведени во член 7 од ЗСННОСН и следниве мерки кои 

организаторот е должен да ги преземе: да ги извести веднаш, а најдоцна во рок од 48 

часа пред почетокот на спортскиот натпревар надлежните органи, спортските 

организации, како и спортистите кои учествуваат во спортскиот натпревар, да ги 

достави потребни документи до Министерството за внатрешни работи и да обезбеди 

соработка, да оствари соработка со претставниците на клубовите, да обезбеди 

раздвојување на навивачките групи при влез и во спортскиот објект, да обезбеди 

влезници во зависност од капацитетот на спортскиот објект, техничка опрема за 

снимање итн.109 Исто така, и гостинскиот тим има одредени должности кога станува 

збор за натпревар со зголемен ризик:да го извести организаторот најмалку 72 часа пред 

почетокот на натпреварот, да ја утврди мршутата на движење на гостинските навивачи, 

да одреди редари кои ќе патуваат со нив итн (член 10).. 

Прекршочните одредби на ЗСННОСН ги содржат глобите кои ќе паднат на 

товар на непочитувачите на законските одредби и постапат спротивно од она што е 

утврдено со овој закон. Доколку кај лицата се утврди поседување или конзумирање 

                                                             
109 Закон за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари  

(пречистен текст), 2015 година, Член 10 
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алкохол и опојни средства, како и пиротехнички средства и оружје и ако истите се 

внесат во спортскиот опјект, тогаш ваквиот прекршок се казнува со глоба од 500-1000 

евра, во денарска противвредност. Доколку кај лицата се утврди: внесување и 

презентирање транспаренти кои предизвикуваат омраза, фрлање предмети, палење 

пиротехнички средства, поттикнување тепачка, физичка пресметка, недозволено 

влегување во спортскиот објект, оштетување на објектот, влегување во делот наменет 

за спротивните навивачи, како и влегување без влезници и во делот каде се игра 

натпреварот, истите се казнуваат со парична глоба од 550-750 евра, во денарска 

противвредност. Доколку овие прекршоци се направени од страна на маскирано лице, 

истото ќе биде должно да плати парична глоба од 600-1000евра, во денарска 

проиввредност, во зависност од прекршокот (член 13).  Надлежниот суд на физичкото 

лице може да му изрече и прекршочна санкција забрана за влез и присуство на 

спортски натпревари во траење најмногу до три години. 
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ГЛАВА 5 - УЛОГАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО СПРЕЧУВАЊЕ НА СПОРТСКО 

НАСИЛСТВО 

 

1. БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУСЛОВИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ЗА 

ПОСТАПУВАЊЕ НА ПОЛИЦИЈАТА ПРИ СПРЕЧУВАЊЕ НА 

НАСИЛСТВО НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ 

 

Раководењето во полицијата како научна дисциплина ги проучува законите по 

кои работата, т.е. раководењето се одвива.110 Раководењето е работа на луѓето на 

раководна положба од научен аспект, тоа е со интердисциплинарен карактер, бидејќи 

раководењето се надополнува со научни теории од други науки и научни дисциплини 

од кои ги користи научните сознанија (од право, економија, социологија, психологија, 

педагогија, филозофија, политика, безбедносни науки, информатички науки, технички 

науки). За успешно раководење на организацијата неопходни се управната и извршната 

дејност. Управната се состои од планирање, организирање, наредување, координирање 

и контролирање и извршната која се состои од спроведување на одлуките за 

остварување на поставените цели. Управување е предвидување, планирање, 

командување, координирање и контролирање, процес на заедничка активност на сите 

вработени кон остварување на заедничка вредност. Раководење е работа на поединци 

на раководна позиција, акција за постигнување на цели, наредување за преземање и 

реализирање на одредена акција, усмерување на поединци и организациски елементи 

од еден систем при обавување задачи за постигнување на поставена цел. Командување 

е процес кој користи информации за координирање на луѓето заради извршување на 

задачи, тоа е процесна фунција на раководење со која на потчинетите им се даваат 

задачи и се покренува акција. Полицијата се грижи и има задача да ги спроведува 

законите, со цел воспоставување на редот, мирот и безбедноста, да обезбеди 

фунционирање на поредокот на власта, да открива сторители на казнени дела, да 

расчистува и спречува казнени дела.111  

Претпоставка за почеток на постапување и планирање на интервенција како и 

одлучување за преземање на одредена акција е постоење на одредени ситуации кои 

имаат посебно значење за полицијата. Полицијата преку собирање на одредени 

                                                             
110Бакрески О., Миласиновиќ С., (2010). Специфичноста на раководењето со полицијата, Безбедносни 

дијалози, Скопје, Број 2, стр.159-163. 
111 Закон за полиција, ,,Службен весник на Република Македонија” бр. 07-3954/1 



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

73 

оперативни сознанија создава ситуациска слика која е основ за претпоставка, за начин 

на полициското постапување, преку добиени сознанија, анализирање, до прогнозирање 

на случувања на настанот интересен за полицијата, односно потреба за донесување на 

тактика и стратегија преку проценка на ризик.112 Сепак, за да може полицијата да 

учествува во овие подготвителни дејствија преку своите единици, а со цел да спречи 

насилство на спортските натпревари, треба да исполни неколку предуслови:113 

 полициските службеници треба да имаат добра физичка и техничка 

подготвеност; 

 полициски службеници треба да имаат соодветна обука и опрема за 

интервенција при обид да се спречи спортското насилство и 

 полициските службеници да имаат способност за употреба на средства за 

присилба кон група.  

Согласно правната регулатива која ја регулира работата на единиците на 

полицијата треба да се овозможи целосна ефикасност и флексибилност на нивното 

функционирање што значи дека мора постојано да се одржуваат во висок степен на 

борбена подготвеност и обученост.114 Следејќи го специфичниот делокруг на работа на 

овие единици може да се види дека секоја полициска операција се карактеризира со 

голема психичка и физичка напнатост и неизвесност, но и реална опасност поради 

употребата на разни видови на орудија, предмети, експлозивни и запаливи средства, 

физичка сила и др. Полициските операции поврзани со обезбедување на спортски 

настани претставуваат сложен безбедносно-тактички процес кои бараат детално 

планирање со цел да се обезбедат услови за ефикасно и непречено извршување на 

големиот број задачи кои се јавуват при спроведување на операциите. 

Така, според начинот на употребата на методите за решавање на проблемите и 

употребата на средствата за присилба, полициското работење може да се подели на два 

начини:115 

1. Непринуден начин без употреба на средства за присилба и репресија, и  

                                                             
112Grigoleit B, Štrk D, Wulff -P. S. (2005). Taktika policijskog postupanja, Ministerstvo unutarnih poslova 

Republike Hrvatske, Zagreb, str.33 
113 Vučković G., Subošić D., Kekić D. (2011). Physical abilities of police officers as prerequisite for suppresing 
violence at sporting events in the Republic of Serbia, Physical Education and Sport Vol. 9, No 4, рр. 387 – 388. 
114 Ivanovski J., Nedev A., (2018). Tactical model to be used by police units during high risk police operations. 
International scientific conference security system reforms as precondition for euro-atlantic integrations, Vol.3 

Skopje, pp.162. 
115 Андоновски Г., (2020), Безбедносен менаџмент при справување со ризици, закани и кризи и 

ангажирањето на единицата за брзо распоредување (со посебен осврт на ангажирањето за справување со 

нарушен јавен ред и мир во поголем обем), Магистерска работа, Скопје, стр.127 
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2. Принуден начин – чист репресивен начин на работа. 

Полицијата при обезбедување на спортски настани користи основна и посебна 

опрема, средства и вооружување за справување со нарушениот јавен ред и мир.  Во 

основна опрема, средства и вооружување спаѓаат: наменска униформа; полициска 

палка - „тонфа“; средства за врски; средства за врзување на лица – познати како 

„лисици“ и службен пиштол. Во посебна опрема, средства и вооружување спаѓаат: 

заштитен шлем; заштитна маска; заштитен елек – познат како „анти-траума“; тактички 

елек; штитници за раце и нозе; рачен штит; мегафон; заштитна ограда; специјални 

возила за ЈРМ; пиротехничко – експлозивни средства; хемиски средства; уред за 

присилно запирање на возила; службени кучиња; хемиски пиштол и пушка.116  

Општите начела на полициското постапување врз кои што се темели тактичко 

постапување треба да обезбедат единствено однесување во раководењето и 

интервенцијата и висок степен на постигнување на зацртаната цел. За да се постигне 

тоа, акцент се става на следниве начела:117 

 подготовка за интервенција – во овој дел треба да се донесе планска одлука и да се 

состави планска документација, дури и за неочекувани ситуации; 

 осигурување на гласни заповеди и хиерархиски односи – за една интервенција 

може да постои само еден полициски раководител. Сите останати раководители се 

негови подредени. Тоа значи дека постои забрана за издавање наредби на 

подредени раководители; 

 промена на раководител во исклучителни случаеви – ако се земе во предвид фактот 

дека секоја промена со себе носи опасност од губење информации, истата треба да 

се направи само кога е неопходна. Причините можат да произлегуваат од физичка и 

психичка исцрпеност или пак од развојот на ситуацијата; 

 тежина на полициските мерки – посебно е важна на места кои се потенцијални 

жаришта, како што се паркови, прометни улици и места каде има голем собир; 

 кај недостаток на интервенциска моќ, најпрво треба да се ограничи опасноста и да 

се утврдат приоритетите – ако има недостаток на моќта и средствата за 

истовремено извршување на повеќе задачи, потребно е да се направи редослед на 

извршување на задачите; 

                                                             
116 Закон за полиција, Пречистен текст, 2018 година, Член 80 
117 Grigoleit B., Strk D., Wulff S.P., (2005), Taktika policiskog postupanja, Zagreb, str. 29-37 
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 брзо, сеопфатно и редовно известување за ситуацијата каде има интервенција – 

постојаните информации не дозволуваат интервенциската моќ да почне да делува 

нерамномерно поради искивени информации. На тој начин се исполнува целта; 

 барање за неоткривање информации – во посебни ситуации неопходно е да се 

прикријат одредени информации со цел да не се открие одредено полициско 

постапување; 

 постоење сектори на интервенциски единици како затворена целина за самостојни 

задачи – организациската структура на овие единици има тактичка предност 

(тактика на поделба на задачите); 

 формирање резервни единици – со помош на резервните единици може брзо и 

навремено да се делува на неочекуван развој на конкретната ситуација; 

 намена на собирни места на интервентните единици – основањето на собирните 

места на ваквите единици го ослободува раководителот и тимот за следните задачи: 

јавување кој дошол на местото на интервенцијата, водење евиденција за моќта, 

сместување на интервентната снага, моќ; 

 уклучување пред групирање, посебно во неочекувани ситуации – единицата која е 

веќе на терен не смее да добива нови задачи со секое доаѓање на ново засилување, 

напротив, полицискиот раководител мора да утврди посебна организациска 

структура и новото засилување да го приклучи на веќе постоечката организациска 

структура; 

 олеснување на единицата со користење средства за раководење и интервенција – 

употребата на различни технички средства, полициски кучиња, водени топови и сл. 

може да го олесни спроведувањето на мерките; 

 грижа за сопствената безбедност – ова начело подразбира да не се влегува во 

непотребен ризик од страна на полициските службеници. Тоа е задача на 

полицискиот раководител кој, заедно со останатите начела, треба да изврши 

одредена проценка за постоење на ризик; 

 грижа за прикриен надзор – тука може да се спомнат прислушкувањата на 

полициските радиоврски; 

 економично користење на снагата/моќта – полицискиот раководител не треба 

непотребно да ги задржува службениците кои немаат никаква задача. Од друга 

страна пак, порано ослободување на службениците може да го загрози успехот на 

акцијата.  
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Покрај наведените начела кои треба да бидат исполнети од страна на полицијата 

и полицискиот раководител, со цел да се спречи насилство на спортски натпревар, 

неопходна е подготвителна работа која се состои од:  

1. изготвување на безбедносна процена на ситуацијата и донесување на 

одлуки; 

2. изработување на план за спроведување на оперативно – тактички 

дејствија и 

3. структура и организација на единиците на полицијата за спроведување на 

оперативно – тактички дејствија. 

 

1.1 Изготвување на безбедносна процена на ситуацијата и донесување на 

одлуки 

 

Ако се земе предвид фактот дека насилството во спортот и на просторите каде 

се одржуваат спортски настани е зголемено, потребно е да се стави акцент на 

одржувањето и воспоставувањето на јавен ред и мир и постапување на полицијата во 

обезбедување на спортски натпревари. Истите се одржуваат на релативно мал простор, 

привлекуваат голем број луѓе, а со самото тоа и се загрозува јавниот ред и мир и 

безбедноста на учесниците. Тука веќе се јавува потреба од интервенција на полицијата 

која во суштина има доста сериозна и одговорна задача. Во извршување на тие задачи, 

полицијата мора да превземе мерки и активности кои ќе обезбедат поволен јавен ред и 

мир за сите учесници, кои директно или индиректно се дел од таквиот настан.  

Со цел да се спречи масовно загрозување на јавниот ред и мир, полицијата 

најпрво превзема превентивни, а по потреба и репресивни мерки.  

Во превземањето на превентивните мерки, полицијата соработува со 

организаторот на спортскиот натпревар, така што, на основа на проценка на 

заинтересираноста од страна на посетителите и учесниците, во продажба се става 

одреден број на влезници, се раздвојуваат навивачите со оставени слободни места меѓу 

нив, на време се отвора влезот за посетителите, се ангажира и организира редарска 

служба, се ангажира противпожарно, здравствено и друго обезбедување на теренот, се 

оневозможува внесување на алкохол во круг на спортскиот терен, се забранува огнено 

оружје, пиротехнички и други направи кои можат да предизвикаат експлозија и 

повреди кои ќе допринесат за дополнителна паника.  
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Полицијата која се ангажира за обезбедување на спортски натпревари обично е 

распоредени по сектори и поделени во групи (единици) за непосредно обезбедување на 

самиот терен, за извлекување лица кои насилно влегуваат на терен, за контрола на 

навивачите на трибините, за интервенција итн. 

По завршување на спортскиот натпревар, полицијата врши прегрупирање и 

формирање единици кои спречуваат мешање на противничките навивачи и врши нивно 

насочување, група за контрола и пратење на голема група граѓани и навивачи, 

оневозможува оштетување и уништување на објекти, група за прифаќање на граѓани 

кои користат автобуски, железнички или воздушен сообраќај до местото на поаѓање, а 

по потреба и други групи, во зависност од конкретната ситуација.  

Посебно важно е да се земе во предвид фактот дека една група на полицијата 

треба да се има како резерва, и редовните групи пред, за време и по завршувањето на 

спортскиот натпревар мора да ги интензивираат своите активности и да го зголемат 

своето присуство во обезбедувањето на јавниот ред и мир.  

Постојат многу начини кои во негативна конотација ја искажуваат некултурата, 

примитивизмот, лошото воспитување и слабо развиеното чувство за почитување на 

друштвени вредности и туѓи права: уништување на имот, физички напад на лице и 

објекти кои се во врска со противничката екипа, неконтролирано уништување на јавни 

објекти, инсталација, сигнализација итн. За сето ова сведочат низа ситуации кога се 

активираат бомби, се вршат топовски удари, се користат различни пиротехнички 

средства. 

Употреба, односно злоупотреба на огнено оружје, пиротехнички и други 

експлозивни направи, кои редовно се случуваат на масовните собири, доведува до 

фатални повреди, како и неконтролирано движење, во кое може да настрадаат невини 

луѓе, а најмногу стари, изнемоштени лица и деца.  

Неконтролираното консумирање алкохол, исто така, е дополнителен фактор кој 

го загрузува јавниот ред и мир.  

За да може полицијата да превземе неопходни мерки, со цел да се обезбеди 

спортскиот настан, без разлика по кој повод се одржува, неопходно е да се изврши 

проценка, која ориентационо опфаќа:118 

 проценка на маса; 

 проценка на простор; 

                                                             
118 Пена У., Амиџиќ Г., (2007).  Полицијске операције”, Бања Лука, стр. 304 
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 проценка на политички прилики; 

 проценка на метеоролошки прилики и  

 проценка на сопствените сили. 

Проценка на маса подразбира што попрецизни податоци за бројот и структурата 

на лицата (полотичка, социјална, национална, старосна, родова), мотивот на настанот, 

психолошката состојба (дрога, алкохол), присуство на лица склони кон криминално 

однесување, насилство и други облици на девијантно однесување кое може да има 

импликации на јавниот собир. 

Проценка на просторот и објектот е особено важна, ако се работи за место 

простор или објект кој по своите карактеристики не може да ги собере сите 

заинтересирани. Преголема концентрација на луѓе на мал простор создава простор за 

интервенција на полицијата и можност за употреба на дозволени средства (топ, 

солзавец, службени кучиња итн). 

Проценката на политичките прилики претставува проценка на друштвениот 

момент поради кој се одржува спортскиот настан. 

Проценката на временско – метеоролошките прилики треба да одговори на 

прашањето во кое годишно време се одржува собирот и какво време може да се 

очекува (дожд, снег, голем студ, голема жестина итн). Временските прилики во голема 

мера влијаат на масовниот собир, бројот на учесниците, но и на полициските единици. 

Проценката на сопствените (полициски) сили, нивната бројност, спремност во 

вршење на работа и постапка на одржување на јавниот ред и мир, користење на 

посебна опрема за обезбедување, мотивација полициско искуство итн, се важни 

елементи за проценка на берзбедноста на спортскиот натпревар.  

На основа на проценката се составува план за вонредно обезбедување кое 

прецизно одредува и конкретизира задачи за секој случај на вонредносто 

обезбедување. Кога е во прашање обезбедување на спортски натпревар, полицијата е 

должна пред одржување да ги вревземе сите потребни мерки, со цел да се спречат 

непосакуваните последици, како и непосредно на спортскиот натпревар. 

Превентивните мерки треба да опфаќаат: 

 соработка со организаторот на спортскиот натпревар; 

 да се оневозможи присуство на лица, кои според законот се опасни и 

можат да го загрозат јавниот ред и мир; 

 да се оневозможи присуство на повеќе луѓе од капацитетот на просторот 

и теренот; 
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 да се оневозможи внесување на огнено оружје, експозивни средства, 

пиротехнички материјали и предмети кои можат да ги повредат 

учесниците на спортскиот натпревар; 

 да се оневозможи внесување на алкохол; 

 да се спречи влез на видно пијани, душевно болни и малолетни лица; 

 да се преземат и други мерки во зависност од конктретната ситуација. 

Во случај присутните на настанот да станат немирни, или пак да дојде до 

масовно загрозување на јавниот ред и мир, полициската интервенција мора да биде 

енергична, образована, брза и ефикасна, во согласност со закоот и прфавилата на 

службата. 

Проценката на ризик е најважниот чекор во креирањето на успешна стратегија 

за зајакнување на безбедноста и заштита на непосредните учесници на спортскиот 

настан, посетителите и ангажираните безбедносни субјекти. Кога станува збор за 

одржување на спортските настани може да се јават повеќе видови на ризик и тоа: ризик 

за полицијата, социјален ризик, правен, етички или морален ризик и економски 

ризик.119 Ризикот за полицијата подразбира: загрозување на животот и здравјето 

(физички и психолошки ризик) на полициските службеници кои учествуваат во 

преземањето на мерките и активностите; компромитација на планираните мерки и 

активности; обезбедување на квалитетен доказен материјал за понатамошно водење на 

истрагата, односно целокупната постапка; настанување на правни последици за 

министерството, односно полициските службеници; нарушување на угледот на 

министерството односно на полициските службеници и нарушување на довербата во 

полицијата. Со внимателно анализирање на трите групи на фактори на ризик 

(карактеристики на спортскиот објект, карактеристики на спортскиот настан и 

карактеристики на учесниците), може да се донесат правилни одлуки, затоа полицијата 

при обезбедување на спортските настани е должна да врши постојана контрола на 

идентификуваните и опишаните ризици, односно дали се идентификувани и опишани 

сите можни ризици, како и степенот на проценка на изложеност и на предложените 

мерки за управување со ризикот.120 

Процена на ситуацијата претставува специфичен процес кој содржи шест 

меѓусебно поврзани фази и тоа: 

                                                             
119 Ilić R, Bošković B and Radovanović G., (2013). Upravljanje rizicima na sportskim takmičenjim, Sport - 

Nauka i Praksa 3(2), , str. 43–58 
120 Petković Ž. (2009). Prevencija kriminaliteta na športskim stadionima kroz planiranje okoliša. Policija i 

sigurnost, Zagreb, br. 3, , str.365-377. 
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1. анализа на податоците,  

2. предвидување  

3. формирање на варијанти,  

4. оцена за прифаќање на варијанти,  

5. анализа на неприфатливи варијанти и  

6. поднесување на предлог варијанти.121  

Големината на безбедносниот ризик, за кој постои веројатност дека ќе биде 

присутен, се определува со помош на индексот на ризик, со формула:122 

P = В x П 

каде P означува големина (ниво, индекс) на ризик, В означува веројатност и П 

означува можна последица (штета) од остварување на ризикот. Од двете компоненти се 

изработува матрица на варијабли за проценка на ризикот, каде едната варијабла го 

одредува степенот на веројатност од случување на ризикот, а другата го одредува 

степенот на штета која би настанала, доколку ризикот настане. 

 

Табела 2. Матрица за проценка на безбедносен ризик на спортски настани 

ВЕРОЈАТНОСТ 

Висока 3 6 9 

Средна 2 4 6 

Ниска 1 2 3 

 

ФАКТОР НА РИЗИК  

Ниска Средна Висока 

ШТЕТА 

 

Кај двете варијабли идентификуваните ризици се проценуваат во распон од 1 до 

3, при што:  

1 значи ниска веројатност од настанување на ризикот, односно ниска штетност 

на последицата; 2 значи средна веројатност од настанување на ризикот, односно средна 

штетност на последицата; значи висока веројатност од настанување на ризикот, 

односно висока штетност на последицата. Вкупната изложеност на ризик во матрицата 

се добива со множење на нумеричките вредности од двете варијабли и се оценува како 

ниска изложеност (оценка 1 или 2) зелено; средна  изложеност (оценка 3 или 4) жолто 

и висока изложеност (оценка 6 или 9) црвено. Пример ако веројатноста од настанување 

на ризикот се оцени, како средна или нумерички 2, а последиците од настанатата штета 

                                                             
121 Субошић Д., (2005). Примена методе аналитичких хиерархиских процеса током формирања и 

вредновања варијанти ангажовања полицијских јединица, НБП-Београд, бр.2 стр.81-102. 
122 Ivanovski J., Nedev A. (2019). Development and implementation of special research procedures for risk 

prevention on sport events - with a special accent on the role of the police, Рroceedings of papers: 2 

International Scientific Conference MILCON'19, Skopje, str. 116-118. 
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е оценета како ниска, или нумерички 1, тогаш се множат овие две вредности 2х1=2 и 

производот 2, средна веројатност е вкупната изложеност на ризик. Доколку се утврди 

низка или средна изложеност на ризик, се предлагаат мерки за да се задржи ризикот на 

едно прифатлио ниво. Но, доколку се утврди висока изложеност на ризик, тогаш треба 

веднаш да се дејствува, односно да се предложат мерки со кои би се намалил ризикот 

до едно ниско, прифатливо ниво.  

 

1.2 Изработување на план за спроведување на оперативно – тактички 

дејствија 

 

Врз основа на безбедносната проценка на ситуацијата се изготвува конкретен 

план за спроведување на оперативно – тактичките дејствија, за конкретен спортски 

натпревар. Планот ги разработува донесените одлуки во процесот на безбедносната 

проценка, ги потенцира целите и точните начини по кои полицијата ќе се води и ќе 

дејствува. Големината, содржината и деталноста на оперативниот план зависи од тоа 

дали спортскиот напревар е проценет со нисок, среден или висок степен на ризик. За да 

биде планот успешен, тој мора да ги содржи сите потребни елементи, односно да биде 

реален, рационален, недвосмислен, јасен, прегледен и погоден за користење123. 

Кога станува збор за обезбедување на спортските настани, полицијата е должна 

да ги прецизира и одреди своите планирани активности и да обезбеди услови за нивно  

непречено извршување како резултат на соодветната и правилна безбедносна 

проценка. Тоа значи дека полицијата во зависност од видот, големината и 

карактеристиките на безбедносниот ризик ги одредува најзначајните активности преку 

темелно разработен оперативен план.124 

За да се направи правилен избор при изготвување (формулирање) на решението, 

покрај тоа што се вклучува содржината од избраната концепција, се вклучуваат 

(оценуваат) голем број на други елементи кои се од значење за успешно спроведување 

на дејствието. Тие елементи се125: 

 анализа и оценка на лицата (престапници) - лични податоци, бројност, 

социјална структура, образовна структура, мотиви, намери, карактерни особини, 

                                                             
123 Малиш С. Марина, Станковски Т. (2012). Планирањето во полицијата- основен предуслов за успешно 

управување со кризни состојби, Скопје, стр. 25-29.  
124 Ibid 
125 Станчев, И. (2005). Специална полицейска тактика. София: Военно издателство, ЕООД, стр.134, 225. 
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темперамент, физички способности, лични контакти, секојдневни навики, 

вообичаен режим на движење, вештини за ракување со огнено оружје и други 

средства за напад, веројатен начин на дејствување и реагирање, претходони 

престапи и криминални поведенија и др.; 

 анализа и оценка на сопствените сили и средства - бројна состојба, 

професионално искуство и стаж, степен на физичка и психичка подготвеност, 

досегашни искуства и постапувања во слични ситуации, наоружување, опрема и 

други материјално-технички средства; 

 анализа на задачите на тактичките формации на единицата (екипи, групи, 

тимови) - разработување и поделба на конкретни задачи за формациските 

делови на единицата (блокирање, упаѓање, приведување, задржување, 

спроведување, обезбедување, набљудување, извидување, известување и др.), 

утврдување на сектори и зони на одговорност, распоредување и начин на 

комуникација, правци и марушути на движење, употреба на оружје и друг вид 

на помошни и технички средства; 

 анализа на системот за управување (раководење) - местоположба на 

оперативниот штаб за управување, определување на хиерархиски нивоа за 

раководење, начин на комуникација и соработка со други служби на МВР и 

останати државни органи, начини на раководење и координирање на тактичките 

формации; 

 анализа на етапите (периоди) за спроведување на оперативно-тактичките 

дејствија - хронолошко определување на насоките за дејствување, утврдување 

на редослед за дејствување (на пр.набљудување, приоѓање, блокирање, упаѓање, 

итн); 

 анализа и оценка на просторот и објектите на кој се вршат дејствијата - 

конфигурација на теренот, конструкција и архитектура на објектот, внатрешен 

распоред на просториите во објектот, можности за движење и ориентирање на 

просторот и во објектот (улици, патеки, скали); 

 анализа на населението на реонот на кој се вршат дејствијата - бројност, 

социјален и етнички состав, расположение, симпатии; 

 анализа и оценка на времето за дејствување и атмосферските (метереолошки) 

услови - одредување на времето за отпочнување и завршување на дејствието, 

проучување на метеролошките услoви (температура, влажност, магливост, 

ветровитост); 
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 анализа и оценка на други елементи во зависност од конкретното оперативно-

тактичко дејствие. 

Откако ќе се изготви план за спроведување на оперативно – тактички дејствија, 

полицијата пристапува кон низа превентивни безбедносни мерки и активности пред, за 

време и после одржување на спортскиот натпревар.   

Како превентивни мерки и активности кои се преземаат пред одржување на 

спортскиот настан се следиве: 

 одржување на работни состаноци со служби и лица вклучени во организација на 

спортскиот настан; 

 покренување кампањи со цел едукација на гледачите за можните санкции од 

недолично однесување и насилство на спортските натпревари; 

 контролирање нелегална продажба и фалсификување на билети за натпреварот; 

 антитерористичка проверка и преглед на спортскиот објект, внатрешно и 

надворешно; 

 легитимирање на лица и групи со сомнително однесување и предупредување за 

можноста да го нарушат јавниот ред и мир; 

 следење и насочување на навивачките групи при движење кон спортскиот 

објект. 

Како превентивни мерки и активности кои се преземаат за време на одржување 

на спортскиот настан се следниве: 

 надгледување и опсервација на сите влезови и излези во спортскиот објект; 

 обезбедување на службени простории во објектот ; 

 одвојување на спротивставените групи на навивачи на различни делови од 

спортските трибини; 

 континуирано следење на гледачите и спречување на обид за влез на 

спортскиот терен; 

 идентификување и снимање на поединици и групи со сомнително и недолично 

однесување во публиката. 

Како превентивни мерки и активности кои се преземаат после одржување на 

спортскиот настан се следниве: 

 насочување на навивачките групи по различни рути на движeње при 

оддалечување од спортскиот објект; 

 следење на навивачките групи и спречување на обид за оштетување на објекти и 

возила; 
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 организирање посебен режим на сообраќај за учесниците на спортскиот настан. 

Превентивната дејност на полицијата е во корелација со траспарентност и 

градење доверба, вклучување на граѓаните и нивните претставници од локална 

самоуправа за решавање на безбедносните проблеми и ризици, преку соработка со 

судови, центри за социјална работа, угостители, со цел да постои меѓусебна размена на 

безбедносни информации со постојани, непосредни контакти на полицијата и 

граѓаните преку проекти како:„соседска патрола“, „на кафе со пријатели“, „безбедни 

училишта“, „спорт ДА, дрога НЕ“, преку локални совети за превенција итн. 

Во Правилникот за начинот на вршење на полициските работи се прецизирани 

активностите кои се превземаат од страна на полициските службеници во вршење на 

конкретни полициски работи. Исто така, во овој Правилник детално се објаснети и 

утврдени: редовното обезбедување (членови: 199, 200, 201, 202, 203), вонредното 

обезбедување (членови: 204, 205, 206) и посебно обезбедување (членови: 207, 209, 

210).126 

 

1.3 Организациска структура на полицијата за обезбедување на спортски 

настани 

 

Под поимот обезбедување се подразбира преземање мерки за заштита на 

објекти и личности, како и одржување на јавниот ред и мир на одредено подрачје. 

Обезбедувањето кое што го превзема полицијата е планска подготовка и користење на 

оперативно тактички методи, мерки, средства и луѓе заради заштита од загрозување на 

одредена безбедност на личности, масовни собири, на отворен или затворен простор и 

објект.127 

 Во согласност со оваа дефиниција, целта на  единиците на полиција задолжени 

за обезбедување на спортски настани е да ги сочува објектите, имотот и животот на 

учесниците на спортскиот собир, спречување на нарушување на јавниот ред и мир, 

како и извршување на криминални дела, прекршоци, криминалитет и асоцијални 

појави.  

                                                             
126 Правилник за начинот на вршење на полициските работи, Пречистен текст, Службен весник на РМ 

број 117 од 05.08.2014 година 
127 Пена У., Амиџиќ Г., (2007). Полицијске операције, Бања Лука, стр. 300 
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 Обезбедувањето кое го превзема полицијата на спортските настани, но и 

воопшто може да биде:128 

 редовно; 

 вонредно и  

 посебно. 

Под вонредно обезбедување се подразбира: обезбедување масовни спортски 

приредби и натпревари, обезбедување јавни собири, обезбедување паради и поворки, 

обезбедување саеми и други манифестации на кои е присутен поголем број на луѓе. 

Сите наведени сибири се од посебно безбедносно значење, заради тоа што се 

превземаат работи пред обезбедувањето, за време на обезбедувањето и после 

обезбедувањето од страна на полицијата. За вонредно обезбедување може да се смета и 

обезбедување лица кои имаат кривични дела или друг настан за кој, во согласност со 

законот, е потребно да се изврши дополнително обезбедување и увид.  

Пред вонредното обезбедување се проценува безбедносната ситуација, која 

опфаќа: проценка на место и време кога и каде се одржува настанот, проценка на 

бројот и составот на учесниците на масовниот собир, причина и карактер на настанот, 

можна криминогено и асоцијално однесување на настанот од страна на учесниците, 

нарушување на безбедноста во зависност од условите во кои се одржува и завршува 

собирот, карактеристики на просторот и објектот кој се обезбедува, карактеристики на 

просторот и објектот со општи услови и можност за безбедно одржување на јавниот 

собир, влијание на факторите на безбедносните услови во текот на одржување на 

јавниот собир, проценка на условите и можноста за обезбедување.  

После деталните проценки, старешината изготвува план за обезбедување. 

Главно, планот за обезбедување треба да ги содржи следниве податоци: 

 кој е организатор на настанот; 

 место каде се одржува настанот; 

 време на почеток и крај на настанот; 

 единица која го обезбедува настанот; 

 број на ангажирани овластени службени лица за обезбедување; 

  начин на превземање на оперативно – превентивни и репресивни мерки 

пред одржување на настанот, за време и по завршување на настанот; 

                                                             
128 Ibid, стр. 301 
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 начин на обезбедување, со поделба на сектори, потсектори, правци и 

реони; 

 конкретизација на задачите за единиците; 

 план за раководење и командување; 

 начин на соработка со другите учесници во обезбедувањето (медицинска 

служба, редарска служба, инспекциска служба); 

 начин на известување; 

 резерва за обезбедување; 

 анализа во кругот на единиците за извршеното обезбедување. 

За да биде безбедноста на сите учесници на спортскиот настан на што повисоко 

ниво, овластените службени лица превземаат оперативно – превентивни и репресивни 

мерки пред одржување на настанот, за време на одржување и после завршувањето на 

настанот. Целта е да се спречи извршување на кривично дело, прекршок и други 

постапки кои можат да го нарушат јавниот ред и мир. Најчесто се превземаат следниве 

активности: 

 преглед и контрола на возачите и возилата; 

 привремено одземање на предмети; 

 зголемена контрола за претрес за оружје; 

 предлед на објектот и просторот каде се очекува извршување на 

прекршоци и кривични дела; 

 пронаоѓање на лица кои се склони кон ваквите дејствија; 

 утврдување идентитет на лицата; 

 притворање и задржување на лицата; 

 пранско изведување на рација и блокада; 

 зголемена контрола во сообраќајот на прелазни патишта. 

Посебно значење има информираноста на овластените службени лица за 

постоечкото обезбедување. На работниот состанок треба да се објасни безбедносната 

ситуација и специфичност на престојното обезбедување. Исто така, припадниците на 

полицијата треба да се мотивираат и благовремено да се запознаат со значајните општи 

и конкретни задачи. Вонредното обезбедување може да трае подолго, дури и во 

неповолни политички, безбедносни и метеоролошки услови. Паралелелно со 

подготовката за обезбедување на учесниците на спортскиот натпревар, треба да се 

прегледаат и подготват и материјално – технички средства потребни за извршување на 

задачата. Ова е важно за да не дојде до дефект во текот на обезбедувањето и да 
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негативно да се одрази на јавниот ред и мир. Посебно внимание треба да се посвети и 

на исхрана и одмор на полицијата, од која зависи и квалитетот на обезбедувањето.  

Обезбедувањето кое го врши полицијата во однос на работата, средствата и 

методите може да биде:129 

 физичко; 

 техничко и  

 комбинирано. 

Физичко обезбедување подразбира рационален распоред на луѓе и средства во 

објектот и околината, како и посредно и непосредно обезбедување на личности.  

Техничко обезбедување подразбира обезбедување против кражба, против 

пренасочување и противпожарна заштита. Се остварува со примена на технички 

средства за потполна заштита на објекти од посебно значење. Во склоп на ова 

обезбедување се применуваат повеќе технички средства: механички системи и аларм, 

оптичко – електронски системи, уреди на принцип вибрација, уреди на принцип 

регистрирање на температурни промени, фото и ТВ уреди итн. Сите овие уреди имаат 

намена да ги детектираат и лоцираат сомнителните лица во непосредна близина на 

објектот кој се обезбедува и да помогнат во навремената интервенција на единицата на 

полицијата.  

За успешно да се реализираат предвидените активности, потребно е 

ангажираните единици на полиција да се прилагодат на настанатите услови во 

конкретната ситуација, без разлика за каков тип на обезбедување станува збор. Во 

зависност од избраната варијанта за ангажирање на единиците на полиција при 

обезбедувањето најчесто се формираат следните тактички единици:130 

 Тактичка единица за непосредна интервенција во чиј состав влегуваат 

(група за блокирање, група за потиснување, група за извлекување, група 

за прифаќање и приведување, група за употреба на хемиски средства); 

 Тактичка единица за поддршка (дополнителни сили за употреба на 

водени топови, коњица, службени кучиња, санитетско возило); 

 Тактичка единица за обезбедување (екипи за аналитичко-информациско, 

оперативно-криминалистичко, сообраќајно обезбедување) и 

 Резервна единица. 

                                                             
129 Ibid, стр.300 
130 Ivanovski J., (2013). Рroper training and usage of the police units – significant factor for performance of the 

professional tasks, International Yearbook, Skopje, рр. 200. 
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ГЛАВА 6 - ПРИМЕРИ ЗА НАСИЛСТВО НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И НА ГЛОБАЛНО НИВО 

 

1. НАСИЛСТВО НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ  ВО РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Република Северна Македонија ја има една од најдобрите публики на 

спортските натпревари, а тоа се докажало многу пати, како во домашните првенства, 

така и во натпреварите надвор од земјата, како што беше европското првенство во 

ракомет во Србија, европското првенство во кошарка во Литванија. Сепак, не 

заостанува ниту спортското насилство, кое најчесто се изразува преку навредливи и 

националистички навивања, говор на омраза, палење на знамиња и тепачки. Преку 

ретроспектива низ годините, во поглед на спортското насилство, може да се забележи 

дека најголемите насилства на спортските натпревари во Република Северна 

Македонија се на фудбалските натпревари меѓу македонските и албанските клубови.  

Дури, може да се забележи дека најголемите инциденти се случуваат по 

завршување на спортските натпревари. Такви, на пример, се натпреварите помеѓу 

Шкендија и Тетекс кои секогаш носат висок безбедносен ризик и често доаѓа до 

инциденти поради етничката нетрпеливост. Најголемиот инцидент помеѓу навивачите 

се случи надвор од спортските терени. Навивачката група Комити се судри со 

навивачката група Шверцери на скопско Кале, а причината воопшто не беше спортот, 

туку изградба на црква. Протестите кои ескалираа во масовна тепачка завршија со 

реакција од страна на полицијата, при што беа поднесени кривични пријави за околу 60 

лица, но никој не заврши зад решетки.131 

Следуваат неколку примери на спортско насилство во Република Северна 

Македонија: 

 Во 2008 година, се случи тежок инцидент по завршување на фудбалскиот натпревар 

помеѓу Вардар и Ренова, кој заврши со резултат 3:1. Инцидентот започнува во 87 

минута од натпреварот, по досудениот пенал за Ренова, преку жестоки вербални 

напади. Според извештајот на МВР уште на трибините почнала жестоката расправија 

меѓу навивачите кога група навивачи на Вардар предводена од водачот на комитите 

почнала да фрла со шишиња и камења при што бил физички нападнат и повреден 

                                                             
131 https://www.slobodnaevropa.mk/a/25272957.html, пристапено на 01.04.2021 година 



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

89 

еден полицаец кој бил пренесен во Ургентниот центар. По завршувањето на 

натпреварот, како што стои во соопштението, дел од навивачката група на Ренова 

влегле во возила и се упатиле кон излезот од Градскиот парк при што кај надвозникот 

под самиот Градски стадион биле пресретнати од поголема група на Комити кои 

фрлале со камења и разни предмети по нив. Тука биле и запрени со возилата при што 

било забележано дека две лица од групата на Ренова во рацете држеле пиштоли. При 

каменувањето оштетени биле и две патнички возила во сопственост на претседателот 

на Ренова и неговиот син. Приведени биле вкупно 20 лица и 1 лице кое повредило 

полициски службеник.132 

 Во 2013 година, на аеродромот во Дортмунд се случил инцидент помеѓу група 

германски навивачи од Борусија и Шалке, но учествувале и македонски навивачи од 

навивачката група Комити. Според информации на полицијата, групата од околу 20 

македонски навивачи билa пречеканa од околу 30 членови на „Ултрас Гелзенкирхен“ 

на аеродромот околу 21 часот. Веднаш по излегувањето, пред аеродромската зграда 

тие биле нападнати од ривалска група од околу 70 навивачи на Борусија Дортмунд. 

Дошло до масовна тепачка во која се користеле камења и солзавец. Малубројната 

аеродромска полиција не можела да го спречи инцидентот. По интервенција на 

полициски сили од градот Дортмунд, состојбата се смирила. Поголемиот дел од 

навивачите се разбегале, но полицијата успеала да сопре и да легитимира 32 навивачи 

на Шалке и 11 гости од Македонија.133 

 Во 2017 година, половина час откако почнал натпреварот помеѓу Вардар и Шкупи, 

кога гостинските навивачи Шверцери и покрај забраната, биле во близина на 

стадионот. На провокацијата, експресно реагирале Комити, кои го напуштиле својот 

сектор на „Филип Втори“ и тргнале во пресметка поради што морала да реагира 

полицијата. По тепачката биле преведени 15 навивачи, и истите добиле парична 

казна.134 

 Во 2018 година, навивачи на КК Шкупи истепале полициски службеници и 

кошаркари на КК Пелистер. Инцидентот почнал по завршување на натпреварот. Од 

                                                             
132 http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=6AAE4C2D6F9DF54D90C884ED00384A26, пристапено на 

01.04.2021 година 
133 https://www.dw.com/mk/%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-

%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4/a-16655802, пристапено на 

01.04.2021 година 
134 https://sport1.mk/fudbal/domashno-prvenstvo/mvr-privedeni-navivachi-na-vardar-i-na-shkupi-site-vednash-

dobija-parichna, пристапено на 01.04.2021 година 
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трибината каде што била навивачката група на Шкупи била фрлена една петарда на 

клупата каде што седеле кошаркарите на Пелистер. Тие потоа возвратиле со фрлање 

пластично шише полно со вода кон навивачите. Потоа навивачите на кошаркарскиот 

клуб Шкупи ја прескокнале оградата од трибината и нападнале неколку кошаркари на 

Пелистер, при што со повреди се здобиле техничкиот раководител на клубот и еден 

од играчите, како и двајца униформирани полицајци. Мотивот на овој инцидент има 

етничко потекло: жртвите се од македонско потекло, а насилсниците од албанско 

потекло.135 

Ако се направи анализа и споредба, според Годишниот извештај на Бирото за 

јавна безбедност, при Министерството за внатрешни работи, во 2017 година 

нарушувањата на јавниот ред и мир за време на спортските натпревари се намалени во 

однос на 2016 година. Евидентирани се 30 случаи, (во 2016 година се евидентирани 33 

случаи) а најголем дел од нив, односно 70% се на фудбалски натпревари, 7 случаи на 

кошаркарски и по еден случај за време на ракометен и одбојкарски натпревар. 

Нарушувањата во најголем дел се вршени од членови на навивачки групи со употреба 

на пиротехнички средства, фрлање предмети кон теренот, пеење песни или пораки со 

провокативна содржина, но и со влегување на сторителите на теренот. При 

нарушувањата, повредени се десет лица, од кои тројца се полициски службеници, како 

и четворица посетители, двајца судии и еден играч. Против тројца сторители 

преземени се мерки на кривичен прогон за сторено кривично дело „напад на службено 

лице при вршење работи на безбедноста“ и „загрозување на сигурноста“, додека на 23 

лица и еден правен субјект им се издадени платни налози за наплата на глоба за 

сторени прекршоци од Законот за спречување на насилство и недостојно однесување 

на спортски натпревари и Законот за прекршоци против јавниот ред и мир.136 Во 

истиот извештај се одбележува и одржувањето на меѓународниот фудбалски натпревар 

“УЕФА-Супер куп”, помеѓу екипите на Манчестер Јунајтер и Реал Мадрид, на арената 

“Филип Втори”, во Скопје. Преземени се низа безбедносни мерки и активности со цел 

да се обезбеди поволна безбедносна состојба. Пред почетокот на фудбалскиот 

натпревар евидентирано е: препродавање на билети, кражба, напад врз службено лице, 

приведени се 14 лица, од кои 6 се странски државјани. Против овие лица се преземени 

                                                             
135 https://zlostorstvaodomraza.com/incident-mk/incident-id-22-

mk/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%BA-%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8/, пристапено на 01.04.2021 година 
136 Годишен извештај на Министерството за внатрешни работи за 2017 година, стр.62-63 
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соодветни мерки.  

Во 2018 година, според Годишниот извештај на Бирото за јавна безбедност, при 

Министерството за внатрешни работи, нарушувањата на спортските натпревари се 

намалени за 20% во однос на 2017 година, односно евидентирани се 24 случаи на 

нарушување на јавниот ред и мир. Од нив, 21 случај се однесува на фудбалски 

натпревари, 2 случаи на кошаркарски и 1 нарушување на ракометен натпревар. 

Нарушувања во најголем дел се евидентирани СВР Тетово (8) и СВР Битола (7), 

најчесто се однесуваат на палење пиротехнички средства, физичка пресметка, влез на 

терен и омаловажување на полициски службеници. Повредени се вкупно 14 лица и 

превземени се соодветни мерки.137 

Во 2019 година, според Годишниот извештај на Бирото за јавна безбедност, при 

Министерството за внатрешни работи, се забележува намалување на спортските 

нереди за 25% , во однос на 2018 година. Регистрирани се 18 случаи на нарушен јавен 

ред и мир од поголем обем на спортски натпревари, 11 случаи се поврзани со 

фудбалски натпревари, 5 на ракометен натпревар, 2 на кошаркарски натпревар. 

Евидентен е фактот дека во 2019 година се забележува зголемување на спортското 

насилство во ракометот за 5 пати, а намалување на фудбалските натпревари. Најмногу 

нарушувања се евидентирани на територијата на СВР Тетово и СВР Скопје. 2019 

година ја одбележува случајот во близина на Националната Арена “Тодор Проески”, 

пред одржување на фудбалскиот натпревар меѓу Република Северна Македонија и 

Република Полска, во рамките на квалификациите за Европското првенство во 2020 

година, кога од страна на две навивачки групи на Полска се нарушува јавниот ред и 

мир, а приведени се 223 лица. 11 од нарушувањата се евидентирани на стадион, а 7 во 

спортска сала. Двојно зголемување на нарушувања на спортски натпревари е 

забележано на подрачјето на СВР Охрид. При сите евидентирани нарушувања се 

повредени 18 лица, а против 11 лица се преземени мерки на кривичен прогон.138 

 

Со осамостојувањето на Република Северна Македонија како независна држава, 

почнува процесот на основање на навивачки групи кои се легално регистрирани, 

согласно Законот за здруженија на граѓани. Тие на преден план го имаат бодрењето т.е 

поддржувањето на својот клуб, но истовремено се и главни организатори (промотори) на 

насилството на фудбалските стадиони. Како поголеми нереди на спортските терени се 

                                                             
137 Годишен извештај на Министерството за внатрешни работи за 2018 година, стр.52-53 
138 Годишен извештај на Министерството за внатрешни работи за 2019 година, стр.65-66 
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регистрирани следниве:139 

 Во 2002 година, 1ви Март, во Чаир се случиле неколку нереди, меѓу Слога 

Југомагнат од Чаир и Вардар од Скопје. Повеќе навивачки групи, пред сè, од 

тинејџерска возрастго почнале својот поход од стадионот во Чаир, каде е претепан 

еден студент од групата Шверцери, биле каменувани 10 автобуси, на градско 

претпријатие кои возеле во таа населба. Повредени биле и жена патник и едно 

девојче. Вкупно биле повредени 7 лица. 

 Во 2006 година, на 15ти Октомври, поголема група на навивачи на ФК Вардар во 

центарот на Скопје нападнала двајца скопјани од албанска етничка припадност. 

Како одговор на револтот кај фановите од албанска припадност, тие после неколку 

часа нападнале двајца возачи на ЈСП, при што им нанеле тешки телесни повреди. 

 Во 2008 година, на 7ми Декември се случува невиден инцидент во нашето 

општеств, поврзан со фудбалски натпревар од првата лига. Фудбалерите на ФК 

Вардар од Скопје биле нападнати од својата навивачка група “Комити” на превојот 

Стража, помеѓу Кичево и Гостивар, по враќањето од гостувањето во Кичево каде 

играле со ФК Напредок од Кичево со резултат 1:1. Според информациите во 

јавноста фановите на Вардар незадоволни од играта и од резултатот, се решиле да 

се пресметаат со фудбалерите, и тоа на досега, најорганизиран насилен начин на 

било кој фудбалски натпревар во Република Северна Македонија. Автобусот на 

фудбалерите бил искршен, а во инцидентот учествувале околу 120 фанови. Овој 

немил настан продолжил и два дена подоцна, кога на кејот во Скопје бил нападнат 

фудбалерот на Вардар, Александар Бајевски, и тоа токму на неговиот роденден, со 

што некој од фановите му се заканиле дека “сите мора да го напуштат клубот или 

ќе бидат казнети”. За среќа, инцидентот не ескалирал, бидејќи други фанови кои 

биле тука го спречиле тоа.   

Постојат и други немили настани кои се евидентирани како спортско насилство 

на терените во нашата земја, со различни причини и мотиви. Генерално, најчест мотив 

за ваквите инциденти е на верска и национална основа, но и судир меѓу  навивачка 

група и играчите и судир меѓу две навивачки групи.   

 

 

                                                             
139 Анастасовски  И., Нанев Л., Климпер И., (2009), Превенција и репресија на насилство на фудбалски 

стадиони, Фудбалска федерација на Македонија, стр.61-68 
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2. РЕТРОСПЕКТИВА НА НАСИЛСТВО НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ НА 

ГЛОБАЛНО НИВО 

 

Насилството во спортот е најизразено во фудбалот, земајќи ја во предвид 

ретроспективата на спортските насилства, на спортските натпревари.140 Првата голема 

катастрофа се случи на Ибрах – стадионот Ренгерс во Глазгов 70.000 посетители дошле 

да го видат актуелниот натпревар и своите миленици. Поради преголемите нереди што 

ги предизвикале фановите во еден момент трибините попуштиле и се урнале, при што 

25 навивачи го изгубиле животот, а околу 517 навивачи биле пренесени во болница. 

На глобално ниво, најпознати инциденти се следниве:141  

 Во 1946 година во Болтон (Англија), 33 навивачи погинале, а околу 500 биле 

повредени кога се срушил ѕидот на стадионот; 

 Во 1964 година, 318 навивачи погинале, а повеќе од 500 биле повредени во немирите 

на Националниот стадион во Лима (Перу), за време на мечот Перу-Аргентина; 

 Во 1969 година се водела еднонеделна „фудбалска војна“ помеѓу Хондурас и Ел 

Салвадор, која избувнала по натпреварот помеѓу националните фудбалски 

репрезентации на овие земји, одигран на неутрален терен во Мексико. Биле убиени 

повеќе од 300 луѓе. 10 000 имигранти избегале од Хондурас назад кон Ел Салвадор; 

 Во 1972 година, на Олимписките игри во Минхен, група позната како „Црн 

септември“ зела како заложници неколку израелски спортисти; 

 Во 1985 година во Брисел (Белгија), на стадионот „Хејсел“, на последниот натпревар 

од Купот на шампионите во фудбал помеѓу „Ливерпул“ и „Јувентус“, 39 навивачи 

погинале, а 400 биле повредени кога оградата се срушила од товарот на луѓето кои се 

обиделе да избегаат од насилство; 

 Во 1989 година во Шефилд (Англија), на натпреварот „Ливерпул“ - „Нотингем 

Форест“, 96 навивачи погинале, а над 200 биле повредени. Приливот на илјадници 

навивачи низ тесниот тунел, до веќе преполната трибина, предизвикал огромна 

гужва; 

 Во 1993 година, Моника Селеш била повредена со нож за време на вториот сет на 

четвртфиналниот натпревар во Хамбург. Селеш не можела да се врати тениското 

                                                             
140 Анастасовски  И., Нанев Л., Климпер И., (2009), Превенција и репресија на насилство на фудбалски 

стадиони, Фудбалска федерација на Македонија, Закони, правилници, регулативи и акти, на ФФМ, 

ФИФА, УЕФА и ЕУ, стр.49 
141 Milojevich S., Simonovich B., Jankovich B., Otashevich B., Turanjanin V., (2010), Mladi I huliganizam na 

sportskim priredbama, OEBS, стр.19-20 
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игралиште во следните 28 месеци поради психолошки проблеми; 

 Во 1996 година, во Гватемала, на натпреварот „Гватемала“ - „Костарика“, 81 лице 

погинало, а 147 навивачи биле повредени, како резултат на повеќе продадени 

влезници од капацитетот на стадионот; 

 Во 1996 година, на Олимписките игри во Атланта, две лица погинале, а 110 биле 

повредени во експлозија на бомба кај Олимпискиот парк Сентениал, за време на 

концерт на отворено; 

 Во 2000 година, триесет лица биле смртно претепани во немирите на 

квалификацискиот натпревар помеѓу Јужна Африка и Зимбабве за Светскиот куп на 

ФИФА во Зимбабве; 

 Во 2002 година, татко и син истрчале на теренот и го нападнале тренерот на МЛБ, 

Том Гамбо, од Ројалс Канзас Сити во Комкеј Парк; 

 Во 2004 година, на натпреварот во Националната кошарска лига (НБА) на Индијана 

Пејсерс, настанал хаос во борбата меѓу играчите и гледачите на трибините; 

 Во 2007 година, еден полицаец бил убиен на Сицилија во немири на навивачи, на 

натпреварот од Серија А помеѓу Катанија и Палермо, што довело до прекин на сите 

првенствени натпревари, до проценка на безбедноста на сите стадиони; 

 Во 2007 година, во финалето на Лигата на шампионите на УЕФА, многу навивачи со 

важечки билети не успеале да влезат во Олимпискиот стадион во Атина, каде се 

одиграл натпреварот помеѓу Милан и Ливерпул. Навивачите со фалсификувани 

билети, ги пополниле местата; 

 Во 2008 година на Летните олимписки игри во Кина, кубанскиот шампион во 

таеквондо Анхел Матос удрил шведски судија во главата, го турнал супервизорот и 

плукнал на подот, по што бил дисквалификуван во борбата за бронзениот медал; 

 Во 2012 година, во Египет, на стадионот Порт Саид, за време на немири на фудбалски 

натпревар, 79 гледачи го загубиле животот, додека повеќе од 1000 биле повредени; 

 Во 2015 година, за време на натпреварот Оснабрик и Лајпциг, судијата Мартин 

Петерсен бил погоден во заден дел од главата со запалка, фрлена од навивач на 

Оснабрик. Натпреварот бил напуштен, а подоцна победата ја добил 

Лајпциг. Оснабрик водел со 1-0 за време на натпреварот; 

 Во 2018 година, Русија, домаќинот на Светското првенство, била обвинета за расизам 

на навивачите скоро два месеци пред почетокот на првенството, бидејќи навивачите 

упатувале „мајмунски извици“ кон играчите во француската репрезентација. Во 

посебен инцидент на натпревар од лигата, навивачите истакнале нацистички пароли. 

https://en.wikipedia.org/wiki/VfL_Osnabr%C3%BCck
https://en.wikipedia.org/wiki/RB_Leipzig
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Petersen
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Petersen
https://www.independent.co.uk/sport/football/international/fifa-alleged-russia-racism-monkey-chants-france-players-world-cup-warm-up-a8277381.html
https://www.independent.co.uk/sport/football/international/fifa-alleged-russia-racism-monkey-chants-france-players-world-cup-warm-up-a8277381.html
https://www.usatoday.com/story/sports/soccer/2018/04/25/spartak-and-zenit-fined-in-latest-russia-fan-racism-cases/34235685/
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Во соседството, спортското насилство доминира во Република Србија, а како 

најагресивни навивачки групи се “Гробари” на ФК Партизан и “Делије” на ФК Црвена 

Звезда. Токму на натпреварите меѓу овие две фудбалски екипи се случиле најголемите 

спортски насилства, кои биле евидентирани и со смртни случаеви на навивачи. Како едно 

од најголемите насилства се случило во на 30 октомври 1999 година, кога била пуштена 

ракета кон стадионот на ФК Партизан за време на фудбалскиот натпревар помеѓу ФК 

Партизан и ФК Црвена Звезда, која го усмртила Александар Радовиќ, навивач на ФК 

Црвена Звезда.142  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
142 Вукотић М., (2016), Насиље у спорту, Универзитет у Нишу, Правни факултет, стр.64 
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ГЛАВА 7 - ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА СПОРТСКО НАСИЛСТВО НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА  КРАТОВО И ОПШТИНА КУМАНОВО 

 

1. СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА НАСИЛСТВО ВО СПОРТОТ ВО 

ОПШТИНА КРАТОВО, ВО ПЕРИОДОТ ОД 2015 – 2020 ГОДИНА  

 

Во периодот од 2015 – 2020 година, на територијата на Општина Кратово се 

евидентирани неколку различни форми на насилство на спортските натпревари. 

Статистичките податоци се добиени од ОВР Кратово, а се анализираат според годината 

во која е евидентирано спортското насилство, како и прекршоците и казните од страна 

на предизвикувачите.  

2015 година 

 На 01.03.2015 година, во 13.50 часот, на ул.„Вера Јоциќ“, поточно на стадионот 

на фудбалскиот клуб Силекс од Кратово, од страна на едно лице бил сторен прекршок 

според ЗСННОСН, односно лицето извршило физички напад врз гледач. Имено, на 

наведниот ден, време и место, едно лице за време на првенствен фудбалски  натпревар 

помеѓу екипите на ФК Силекс од Кратово и ФК Вардар од Скопје физички го нападнал 

еден од гледачите, фаќајќи го со раце за облеката, а притоа го туркал и влечел. Во 

понатамошната намера бил спречен од страна на полициски службеници ангажирани 

за вонредно обезбедување на фудбалскиот натпревар. Од страна на полициските 

службеници бил сочинет записник за констатиран прекршок, а на пријавеното лице му 

бил издаден прекршочен платен налог, кој пријавеното лице може и има право да го 

плати во законски предвиден рок од 8 дена и тоа во износ од половина од предвидената 

и назначена глоба за сторениот прекршок, и за истото да достави доказ до полициската 

станица дека глобата е наплатена. Во случајов, по истекот на предвидениот законски 

рок, пријавеното лице не ја платило предвидената голба и не доставило доказ за 

истото, поради што од страна на полициската станица Кратово му било изготвено 

Барање за поведување на прекршочна постапка пред Основен суд во Кратово. 

 Правна квалификација за прекршокот: Пријавениот со опишаното дејствие 

сторил прекршок пропишан по член 3, став 1, алинеа 7, а казниво по член 13, став 2 од 

ЗСННОСН, за што е побарано пријавениот да биде прогласен за виновен и казнет 

согласно законот. 
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На лицето кое го направило прекршокот, му бил издаден прекршочен платен 

налог за „Учество во физички напад врз гледач“ со предвидена глоба од 550 евра во 

денарска противвредност. Лицето било приведено во полициската станица, а 

прекршокот бил констатиран и врз основа на разговори со присутни полициски 

службеници, и други лица. Во изготвените службени материјали е наведено дека „на 

01.03.2015 година во 13.40 часот на ул. „Вера Јоциќ“ кај градскиот стадион на ФК 

Силекс, при одигрување на фудбалски натпревар помеѓу екипите на Силекс – Вардар, 

група од околу 20-тина навивачи на ФК Вардар – комити, додека се движеле по 

улицата, почнале со нозе да удираат врз приватно моторно возило управувано од лице 

кое исто така се движело по улицата. За дејствието биле предупредени од полициски 

службеници да престанат, но тие продолжиле, при што, едно од лицата фрлило со 

стаклено шише кон полициските службеници и удирало со раце по моторното возило. 

Лицето од возилото излегло и било влечено за облека. Присутните полициски 

службеници се поставиле во кордон кон групата и групата се отргнала. Од страна на 

полициските службеници се превземени мерки кон лицето кое го извршило 

прекршокот по ЗСННОСН со цел да не продолжи со истото“. Лицето било приведено 

во полициската станица, било извршено испитување на алкохол во крвта, со „Дрегер“, 

при што било утврдено дека содржината на алкохолот во крвта му била 0,52%. Од 

страна на Полициската станица од општа надлежност Кратово на лицето му било 

изготвено и поднесено барање за поведување на прекршочна постапка до Основен суд 

Кратово, а од судот била донесена и изречена пресуда со која лицето е прогласено за 

виновно и му е одредена глоба за плаќање во износ од 550 евра  или 33550,00 денари во 

денарска противвредност, со задолжување истото да ја плати во рок од 15 дена по 

правосилност на Пресудата, на Буџет на РМ, со назнака дека истата може и ќе биде 

наплатаена и по присилен пат, односно со плаќање преку извршување на определени 

задачи согласно член 121 став 2 од ЗП. Лицето било задолжено да ги надомести и 

паушалните трошоци на постапката. 

На 01.03.2015 година, во 13.50 часот, на ул. „Вера Јоциќ“,  поточно на стадионот 

на фудбалскиот клуб Силекс од Кратово од страна на едно лице бил сторен прекршок 

по ЗСННОСН, односно фрлање предмети кон еден од гледачите. Имено, на наведениот 

ден, време и место, лицето за време на првенствен фудбалски  натпревар помеѓу 

екипите на ФК Силекс од Кратово и ФК Вардар од Скопје, фрлил стаклено пивско 

шише кон еден од гледачите, при тоа го погодил кровот на приватното моторно возило, 

а во понатамошната намера бил спречен од страна на полициски службеници 



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

98 

ангажирани за вонредно обезбедување на фудбалскиот натпревар. Од страна на 

полициските службеници бил напишан записник за констатиран прекршок, а на 

пријавеното лице му бил издаден прекршочен платен налог, кој пријавеното лице може 

и има право да го плати во законски предвиден рок од 8 дена и тоа во износ од 

половина од предвидената и назначена глоба за сторениот прекршок, и за истото да 

достави доказ до полициската станица дека глобата е платена. Во случајов, по истекот 

на предвидениот законски рок, пријавеното лице ја нема платено предвидената голба и 

нема доставено доказ за истото, поради што од страна на полициската станица Кратово 

му било изготвено Барање за поведување на прекршочна постапка пред Основен суд во 

Кратово согласно законот. 

Правна квалификација за прекршокот: Пријавениот со опишаното дејствие 

сторил прекршок пропишан по член 3, став 1, алинеа 4, а казниво по член 13 став 2 од 

ЗСННОСН, за што е побарано пријавениот да биде прогласен за виновен и казнет 

согласно законот. 

На лицето му бил издаден прекршочен платен налог за „фрлање на предмети во 

гледалиштето“, со предвидена глоба од 550 евра во денарска противвредност. Од 

страна на Полициската станица од општа надлежност Кратово, на лицето му било 

изготвено и поднесено барање за поведување на прекршочна постапка до Основен суд 

Кратово, за што од судот била донесена и изречена пресуда со која лицето е 

прогласено за виновно и му е одредена глоба за плаќање во износ од 500 евра  или 

30500,00 денари, со задолжување истото да ја плати во рок од 15 дена по правосилност 

на Пресудата, на Буџет на РМ, со назнака дека истата може и ќе биде наплатена и по 

присилен пат, односно со плаќање со извршување на определени задачи согласно член 

121 став 2 од ЗП. Лицето било задолжено да ги надомести и паушалните трошоци на 

постапката под страв од присилно извршување. 

 

2016 година 

На 30.10.2016 година, околу 15.30 часот во Кратово, на ул.„Кочо Рацин“, на 

стадион на ФК Силекс едно лице сторило прекршок по ЗСННОСН по пат на 

поттикнување и учествување во тепачка на спортисти во спортски натпревар од страна 

на две лица. Имено, на наведената дата, време и место по завршување на првенствен 

фудбалски натпревар помеѓу екипите на ФК Силекс од Кратово и ФК Брегалница од 

Штип, во соблекувалната на гостинската екипа настанала тепачка помеѓу играчите на 
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ФК Брегалница и ФК Силекс, поточно меѓу двајца играчи, на тој начин што најпрвин 

еден од играчите замавнал со неговата копачка кон играч од противниците кој со раце 

го турнал играчот кој замавнал со копачката, при што истите од страна на останатите 

играчи биле спречени во понатамошно сторување на прекршокот. 

Правна квалификација за прекршокот: Со опишаното дејствие двете лица  

сториле прекршок, пропишан по член 3, став 1, алинеа 7, од ЗСННОСН. На двете лица 

им бил врачен прекршочен платен налог за што едното лице ја платило глобата во 

предвидениот рок додека за другото лице било изготвено и понесено Барање за 

поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд. 

Едно лице го пријавило настанот во полициска станица од општа надлежност 

Штип, при што појаснило дека на 30.10.2016 година околу 15.30 часот, после 

одигрување на фудбалски натпревар меѓу екипите на ФК Силекс и ФК Брегалница 

пред самите соблекувални на фудбалско игралиште во Кратово, пријавеното лице 

додека се качувало по скалите за да влезе во соблекувална од страна на фудбалерот и 

капитен на екипата на ФК Брегалница бил физички нападнат со еден удар со рака во 

пределот на лицето а потоа додека ги раздвојувале другите присутни играчи, капитенот 

успеал да го удри повторно со рака во пределот на лицето по што пријавителот изгубил 

свест, паднал на земја, а кога се освестил околу него биле повеќе соиграчи, доктор на 

ФК Брегалница и тренерот. По сето ова си заминале од Кратово и самиот дошол и го 

пријавил настанот во полициска станица Штип. Пријавата била препратена за 

расчистување во полициска станица Кратово при што биле превземени мерки, 

реализирани биле разговори со повеќе лица, меѓу кои и со посочениот капитен., кој 

изјавил дека по завршување на фудбалскиот натпревар во Кратово додека бил во 

соблекувалната, поради незадоволство и раздразнетост од губење на утакмицата, 

настанала расправија меѓу фудбалерите на ФК Брегалница, при што во даден момент 

лице од противниците замавнало со неговата копачка кон капитенот, кој пак 

изреагирал на начин што само го турнал. 

Во врска со сето ова,од страна на полициските службеници во Кратово им биле 

врачени прекршочни платни налози на двете лица, за сторен прекршок „Поттикнување 

и учествување во тепачка на спортисти во спортски натпревар“ член 3, став 1, алинеа 7, 

од ЗСННОСН со предвидена глоба во износ од 550 евра во денарска противвредност. 

Едното лице ја платило глобата во предвидениот законски рок и доставило доказ до 

полициската станица, додека другото лице, бидејќи не ја платило глобата, од страна на 
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полициската станица Кратово му било изготвено и пратено Барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежен суд. Судот по одржаната расправа донел Пресуда 

со која лицето го прогласил за виновно и му одредил глоба во износ од 367 евра во 

денарска противвредност 22500,00 денари, со назнака за плаќање во рок од 15 дена од 

правосилност на пресудата како и назнака за можност за наплата по присилен пат. 

 

2019 година 

На 27.11.2019 година, во 14.25 часот, на ул.„Вера Јоциќ“ на стадион на ФК 

Силекс во Кратово едно лице сторило прекршок од ЗСННОСН. Имено, на наведената 

дата, време и место при одигрување на фудбалски натпревар меѓу екипите на ФК 

Силекс од Кратово и ФК Вардар од Скопје, во 70-тата минута од натпреварот едно 

лице сторило прекршок по ЗСННОСН, со палење на пиротехнички средства – факел на 

самата трибина, при тоа држејќи го во рака околу една минута и потоа го оставило на 

самата трибина каде биле сместени гостинските навивачи Комити. 

Правна квалификација за прекршокот: Со опишаното дејствие, пријавеното 

лице сторило прекршок по член 3, став 1, алинеа 5, а казниво по член 13 став 2 од 

ЗСННОСН, за што со Барање за поведување на прекршочна постапка е побарано од 

надлежен суд да биде прогласено за виновно и казнето, согласно член 32 од Законот за 

прекршоци и член 13-а од ЗСННОСН да му се изрече мерка забрана за влез и 

присуство на спортски натпревари. 

На лицето му бил издаден прекршочен платен налог за „палење на 

пиротехнички средства на спортски натпревар“, член 3, став 1, алинеа 5, од ЗСННОСН 

со предвидена глоба од 550 евра во денарска противвредност. 

По истекот на законскиот рок за плаќање, бидејќи пријавеното лице односно 

прекршителот не ја платил глобата, од страна на полициската станица Кратово му било 

изготвено Барање за поведување на прекршочна постапка и испратено до надлежен суд 

за одлучување. Судот по одржана јавна расправа донел одлука, односно Пресуда со 

која лицето било прогласено за виновно, му била одредена глоба за плаќање во износ 

од 200 евра во денарска противвредност 12.300 денари, со назнака за рок за плаќање 15 

дена по правосилност на пресудата и со назнака за присилна наплата. Покрај парична 

санкција на прекршителот од страна на надлежниот суд му била изречена и мерката 

„Забрана за влез и присуство на спортски натпревари во траење од една година“ 

сметано од правосилноста на Пресудата. 
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На 27.11.2019 година, во 14.27 часот, на ул.„Вера Јоциќ“ на стадион на ФК 

Силекс во Кратово едно лице сторило прекршок од ЗСННОСН. Имено, на наведената 

дата, време и место, при одигрување на фудбалски натпревар меѓу екипите на ФК 

Силекс од Кратово и Вардар од Скопје, односно поточно во 72 минута од натпреварот 

од страна на едно лице бил сторен прекршок на начин што истиот запалил факел кој го 

држел во рака една минута а потоа го фрлил во правец на теренот, но факелот паднал 

пред теренот зад оградата. 

Правна квалификација за прекршокот: Со опишаното дејствие, пријавеното 

лице сторило прекршок пропишан по член 3, став 1, алинеа 5, а казниво по член 13 став 

2 од ЗСННОСН за што се бара лицето да биде прогласено за виновно и казнето и 

согласно член 32 од Закон за прекршоци и член 13-с од ЗСННОСН да му се изрече 

мерка забрана за влез и присуство на спортски натпревари. 

По расчистување на настанот, на лицето му бил издаден прекршочен платен 

налог „за палење на пиротехнички средства на спортски натпревари“, член 3, став 1, 

алинеа 5, од ЗСННОСН со предвидена глоба од 550 евра во денарска противвредност 

33500, која лицето не ја платило и не доставило доказ за плаќање во законски 

предвидениот рок, поради што од страна на полициската станица Кратово му било 

изготвено и поднесено Барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен 

суд. Судот по одржаната јавна расправа по поднесеното брарање донел Пресуда со која 

лицето било прогласено за виновно, му одредил глоба во износ од 250 евра или 15100 

денари за плаќање во рок од 15 дена по правосилност на пресудата, и на лицето му 

била изречена и прекршочна санкција, мерка „Забрана за влез и присуство на сите 

спортски натпревари во траење од една година“.  

 

2. АНАЛИЗА НА КОШАРКАРСКИ НАТПРЕВАР ВО ОПШТИНА 

КУМАНОВО, СО ЕВИДЕНТИРАНО СПОРТСКО НАСИЛСТВО ВО 2016 

ГОДИНА – СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ  

 

Кога станува збор за спортски натпревари каде е забележано поизразено 

спортско насилство, на територијата на Општина Куманово во период од 2015 до 2020 

година, додлабока трага оставил кошаркарскиот натпревар помеѓу екипите на КК 

„Куманово“ од Куманово и КК „МЗТ“ од Скопје, во спортската сала во Куманово, на 

27.05.2016 година. 
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Имено кај овој кошаркарски натпревар, во текот на третата четвртина од страна 

на публиката врз гостинските играчи се фрлени разни тврди предмети и недолично 

однесување при што од страна на делегатот во 20:28 часот е прекинат натпреварот, а од 

страна на иститот во писмена форма е побарано од страна на полицијата да се испразни 

салата за продолжување натпреварот. Од страна на организаторот на разглас е 

побарано навивачите мирно да ја напуштат салата, меѓутоа истите започнале уште 

посилно да скандираат дека не сакаат да излезат, продолжувајќи со палење бакли и со 

фрлање на разни предмети кон теренот и полицијата, при што од страна на Единицата 

за брзо распоредување е пристапено кон празнење на салата со потиснување на 

навивачите.  По излегување од салата, навивачите продолжиле со нарушување на ЈРМ 

со фрлање на камења кон влезната врата на спортската сала, при што се скршени 

повеќе стакла и повредени се 3 полициски службеници, а оштетени се и две патнички 

моторни возила. Од страна на полицијата масата е разбиена, а состојбата 

нормализирана, при што привидени биле девет лица, од кои на шест им се изречени 

прекршочни платни налози за сторени прекршоци од ЗСННОСН, а три лица кои 

сториле прекршок биле малолетни. Овие податоци се преземени од сајтот на 

Министерството за внатрешни работи, објавени на 28.05.2016 година.143 Натпреварот 

бил со зголемен ризик и тоа е главната причина поради која не била соодветна 

безбедносната проценка. Спортската сала не исполнувала одредени клучни услови: 

седиштата биле многу блиску до играчите, биле продадени повеќе влезници од 

капацитетот на спортската сала, а навивачките групи на двете екипи не биле одделени. 

Иако станува збор за натпревар со висок ризик, не се презеле соодветни мерки, немало 

кордон од полициски службеници меѓу навивачките групи. Полицијата направила низа 

грешки во планирањето. Откако реагирале и презеле мерки ЕБР, полициските 

службеници биле целосно пасивни, што значи дека грешката се согледува во 

непредавање команда од УПС на ЕБР. 

3. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА СПОРТСКОТО 

НАСИЛСТВО НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ОД СВР 

КУМАНОВО И ОВР КРАТОВО 

 

Истражувањето кое воедно е и методолошки пристап во овој специјалистички 

труд, дава податоци класифицирани во табели и графикони, процентуално и во бројки, 

                                                             
143 https://mvr.gov.mk/vest/2067 



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

103 

истовремено давајќи прегледност на предметот, целта и начинот на кој е извршено 

истражувањето преку анкетен прашалник, кој ги опфаќа личните ставови на 

полициските службеници од СВР Куманово и ОВР Кратово во врска со спортското 

насилство. 

3.1 Статистичка обработка на податоците добиени од анкетниот прашалник 

 

Во истражувањето се вклучени вкупно 120 полициски службеници од кои 80 се 

од СВР Куманово и 40 од ОВР Кратово. Примерокот на испитаници е направен по 

случаен избор, при што сите испитаници беа согласни да учествуваат доброволно во 

спроведување на истражувањето со потполнување на прашањата од анкетниот 

прашалник. Анкетниот прашалник се состои од 19 прашања, сите од затворен тип, со 

можност за давање на само еден одговор на конкретно поставеното прашање. 

Добиените податоци се презентирани во табели и графикони, со цел да се добијат 

одговори кои ќе ја објаснат поставената хипотетичка рамка на ова истражување. 

Во табела 3 се презентирани добиените податоци на првото прашање од 

анкетниот прашалник за работниот стаж на анкетираните полициски службеници во 

МВР. Скоро половина од анкетираните, односно 58 полициски службеници работат во 

МВР од 10-20 години, што претставува 48.3% од вкупниот примерок. 41 полициски 

службеник или 34.2% од вкупниот примерок имаат работен стаж до 10 години, додека 

најмал број од анкетираните полициски службеници, односно 21, имаат работен стаж 

во МВР над 20 години, што воедно опфаќа најмал процент од истражувачкиот 

примерок, односно 17.5%. 

Табела 3. Работен стаж во МВР 

Работен стаж во МВР Фреквенција % 

До 10 години 41 34.2 

10-20 години 58 48.3 

Над 20 години 21 17.5 

Вкупно  120 100 

  

На графикон 1 графички се претставени добиените податоци во однос на 

работниот стаж на анкетираните полициски службеници, според местото во кое 

работат. Како што може да се забележи, работниот стаж е скоро идентичен од аспект 
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на местото на работење, односно, најголем број од анкетираните полициски работници 

и во СВР Куманово и во ОВР Кратово се вработени во МВР од 10-20 години. Поточно, 

од 80 анкетирани полициски службеници кои работат во СВР Куманово 38 имаат 

работен стаж од 10-20 години, што претставува 47.5% од вкупниот број на полициски 

службеници од СВР Куманово во примерокот. Слично, и кај 40 анкетирани полициски 

службеници од ОВР Кратово, 20 имаат работен стаж од 10-20 години, што претставува 

50% од вкупниот број на полициски службеници од ОВР Кратово во примерокот. До 

10 години работен стаж се анкетирани 28 полициски службеници од СВР Куманово 

(35% од вкупниот број на полициски службеници од СВР Куманово во примерокот), 

додека пак од ОВР Кратово се анкетирани 13 полициски службеници (32.5% од 

вкупниот број на полициски службеници од ОВР Кратово во примерокот). Над 20 

години работен стаж имаат 14 полициски службени од СВР Куманово (17.5% од 

вкупниот број на полициски службеници од СВР Куманово во примерокот) и 7 

полициски службеници во 17.5% од вкупниот број на полициски службеници од ОВР 

Кратово во примерокот). 

Графикон 1. Работен стаж во МВР според местото на работа на испитаниците 

 

 Во табела 4 се презентирани добиените податоци на второто прашање од 

прашалникот кое се однесува на учество во обезбедување на спортски натпревари на 

анкетираните полициски службеници. Од нив, 97 испитаници учествувале во 

обезбедување на спортските натпревари, што воедно претставува висок процент од 

80.8% од вкупниот број на анкетирани полициски службеници. Останатите 23 

полициски службеници до моментот на анкетирањето не учествувале во обезбедување 

на спортски натпревари, што претставува 19.2% од вкупниот примерок. 
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Табела 4. Дали сте учествувале во обезбедување на спортски натпревари? 

Учество во обезбедување на 

спортски натпревари 

Испитаници % 

Да  97 80.8 

Не  23 19.2 

Вкупно  120 100 

 

Графикон 2 ги претставува анкетираните полициски службеници и нивното 

учество во обезбедување на спортски натпревари според местото во кое работат. Како 

што може да се забележи, и кај полициските службеници од СВР Куманово и од ОВР 

Кратово, најголем број од нив учествувале во обезбедување на спортски натпревари. 

Од вкупно 80 анкетирани полициски службеници од СВР Куманово, 69 учествувале во 

обезбедување на спортски натпревар, што воедно претставува и 86.25% од вкупниот 

број на анкетирани полициски службеници во СВР Куманово. Од вкупно 40 

анкетирани полициски службеници во ОВР Кратово, 28 учествувале во обезбедување 

на спортски натпревари, што претставува 70% од вкупниот број на анкетирани 

полициски службеници од ОВР Кратово. Останатите 23 полициски службеници не 

учествувале во обезбедување на спортски натпревари. Од нив, 11 се полициски 

службеници од СВР Куманово (13.75% од вкупниот број на накетирани полициски 

службеници од СВР Куманово), а 12 се полициски службеници од ОВР Кратово (30% 

од вкупниот број на анкетирани полициски службеници во ОВР Кратово). Генерално, 

преку графиконот 2 може да се заклучи дека нема голема разлика во учеството во 

обезбедување на спортски натпревари во анкетираните полициски службеници во СВР 

Куманово и ОВР Кратово.  

Графикон 2. Учество на спортски натпревари според местото на работа на 

испитаниците 

 

 

 

 

69

11

28

12

0

20

40

60

80

ДА НЕ

СВР Куманово

ОВР Кратово



Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари  

 

Габриела Ѓорѓевиќ 

2022 

106 

Табела 5. Според Вас, кои се најчестите нарушувања на безбедноста при одржување на 

спортски натпревари? 

Најчести нарушувања на безбедноста на 

спортски натпревари 

Испитаници  % 

Пцуење, викање, навреди 68 56.6 

Пиротехника 11 9.2 

Кршење и оштетување 8 6.7 

Фрлање предмети 10 8.3 

Тепачки  20 16.7 

Нарушувања од поголем обем 3 2.5 

Вкупно  120 100 

 

Во табела 5 се прикажани добиените статистички податоци на третото прашање 

од анкетниот прашалник кои се однесуваат на најчестите нарушувања на безбедноста 

на спортските натпревари. Најголем број од испитаните полициски службеници, 

односно 68 сметаат дека пцуењето, викањето и навредите се најчестите нарушувања на 

спортските натпревари, што всушност претставува 56.6% од вкупниот примерок, 

додека пак, најмал број од испитаниците, односно само 3 полициски службеници ги 

наведуваат нарушувањата од поголем обем, што претставува 2.5% од вкупниот 

примерок, 20 полициски службеници сметаат дека тепачките се најчести нарушувања 

(16.7% од вкупниот примерок), додека пак, кај пиротехниката (11 полициски 

службеници или 9.2% од вкупниот примерок) и фрлањето предмети (10 полициски 

службеници или 8.3% од вкупниот примерок) се евидентирани скоро идентични 

резултати. Останатите 8 полициски службеници кршењето и оштетувањето на 

предмети го сметаат за најголемо нарушување на спортските натпревари, што 

претставува 6.7% од вкупниот примерок. 
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Графикон 3. Најчести нарушувања на кои учествувале полициските службеници 

според местото на работење 

 

 На графикон 3 се претставени најчестите нарушувања на безбедноста на 

спортските натпревари според местото во кое работат полициските службеници, 

соодветно на понудените одговори. Како што може да се забележи од графичкиот 

приказ, најголем број и кај полициските службеници кои работат во СВР Куманово и 

полициските службеници кои работат во ОВР Кратово сметаат дека пцуењето, 

викањето и навредите се најголеми нарушувања на спортските натпревари. За тоа 

говорат високите бројки, односно 41 полициски службеник од СВР Куманово, што 

означува 51.25% од вкупниот број на анкетираните полициски службеници кои работат 

во СВР Куманово и 27 полициски службеници од ОВР Кратово, што означува 67.5% од 

вкупниот број на анкетираните полициски службеници кои работат во ОВР Кратово. 

Ниту еден полициски службеник од анкетираните, од ОВР Кратово не се изјаснил дека 

најчести се нарушувањата од поголем обем на спортските натпревари, додека пак од 

СВР Куманово се евидентирани 3ца полициски службеници. Идентичен е бројот и кај 

полициските службеници во СВР Куманово и ОВР Кратово (по 4ца полициски 

службеници) кои сметаат дека кршењето и оштетувањето предмети се најчести 

нарушувања на спортските натпревари. Идентичен е и бројот на полициски 

службеници од СВР Куманово кои сметаат дека пиротехниката (8 полициски 

службеници) и фрлањето предмети (8 полициски службеници) се најчести нарушувања 

на спортските натпревари, што претставува 10% од вкупниот број на анкетирани 

полициски службеници од СВР Куманово. Релативно мал е бројот на анкетираните 

полициски службеници кои работат во ОВР Кратово, а кои сметаат дека пиротехниката 
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(3ца или 7.5% од вкупниот број на анкетирани полициски службеници од ОВР 

Кратово), фрлањето предмети (2ца полициски службеници или 5% од вкупниот број на 

анкетирани полициски службеници од ОВР Кратово) и тепачките (4ца полициски 

службеници или 10% од вкупниот број полициски службеници од ОВР Кратово) се 

најчести нарушувања на спортски натпревари.  

Табела 6. Дали сметате дека за обезбедување на спортски натпревари се изработуваат 

планови за обезбедување на спортскиот натпревар од страна на старешините 

Планови за обезбедување на спортски 

натпревар 

Испитаници % 

Да  92 76.7 

Не  28 23.3 

Вкупно  120 100 

 

 Во табела 6 се класифицирани добиените статистички податоци во однос на 

четвртото прашање од анкетниот прашалник, кое се однесува на изработката на 

квалитетни планови за обезбедување на спортски натпревар од страна на старешините. 

92 полициски службеници сметаат дека старешините изработуваат квалитетни планови 

за обезбедување на спортски натпревари, што всушност, претставува висок процент од 

76.7% од вкупниот примерок. Останатите 28 полициски службеници, односно 23.3% од 

примерокот сметаат дека плановите за обезбедување на спортски натпревар од страна 

на старешините не се квалитетни.  

Графикон 4. Мислење на полициските службеници за тоа дали има планови за 

обезбедување на спортски натпревар, според местото на работење 

  

 Графиконот 4 дава приказ на добиените статистички податоци за мислењето на 

анкетираните полициски службеници околу изработката на квалитетни планови за 

обезбедување на спортските натпревари од страна на старешините, според местото во 

кое работат. Ако се земе предвид податокот дека 76.7% од анкетираните полициски 

службеници сметаат дека се изработуваат квалитетни планови, тогаш графичкиот 
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приказ дава детална анализа, од која се гледа дека и кај полициските службеници од 

СВР Куманово (61 полициски службеник, т.е 76.25% од вкупниот број полициски 

службеници од СВР Куманово) и кај полициските службеници од ОВР Кратово (31 

полициски службеник, т.е 77.5% од вкупниот број полициски службеници од ОВР 

Кратово) голем процент сметаат дека старешините изработуваат солидни и квалитетни 

планови за обезбедување на спортски натпревари. Останатите 19 полициски 

службеници од СВР Куманово и 9 полициски службеници од ОВР Кратово сметаат 

дека старешините не изработуваат квалитетни планови за обезбедување. 

Табела 7. Дали сметате дека пред отпочнување на спортскиот натпревар се вршат 

безбедносни проценки? 

Спроведување на безбедносни 

проценки 

Испитаници % 

Да  105 87.5 

Не  15 12.5 

Вкупно  120 100 

 

 Во табела 7 се претставени добиените статистички податоци на петтото 

прашање од анкетниот прашалник, кое се однесува на реалните безбедносни проценки 

пред почеток на спортски натпревар. Високи 87.5% од вкупниот примерок, или 105 

анкетирани полициски службеници сметаат дека безбедносните проценки кои се вршат 

пред почеток на спортски натпревар се реални, додека пак останатите 15 полициски 

службеници сметаат дека не се прават реални безбедносни проценки, што всушност, 

претставува 12.5% од вкупниот примерок.  

Графикон 5. Мислење на полициските службеници за тоа дали се вршат безбедносни 

проценки пред отпочнување на спортскиот натпревар, според местото на работење 
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 Графичкиот приказ на добиените статистички податоци во врска со реалноста 

на безбедносните проценки пред почеток на спортски натпревар и мислењето на 

полициските службеници според местото во кое работат се гледа на графикон 5.71 

полициски службеник од СВР Куманово смета дека безбедносните проценки кои се 

прават пред почетокот на спортски натпревар се реални, а тоа претставува вискои 

88.75% од вкупниот број на анкетирани полициски службеници од СВР Куманово. 

Слична е ситуацијата и кај анкетираните полициски службеници од ОВР Кратово. 34 

полициски службеници од ОВР Кратово, исто така, сметаат дека се реални 

безбедносните проценки кои се прават пред почеток на спортски натпревар, а тоа 

претставува висок процент од 85% од вкупниот број на анкетирани полициски 

службеници од ОВР Кратово. Останатите 9 полициски службеници од СВР Куманово 

(11.25% од вкупниот број на анкетирани полициски службеници од СВР куманово) и 6 

полициски службеници од ОВР Кратово (15% од вкупниот број на анкетирани 

полициски службеници од ОВР Кратово) не сметаат дека безбедносните проценки пред 

почеток на спортски натпревар се реални. 

Табела 8. Дали сте учествувале во обезбедување на спортски натпревари на кои имало 

некој вид на спортско насилство? 

Учество на натпревар каде имало 

спортско насилство 

Испитаници % 

Да  79 81.4 

Не  18 18.6 

Вкупно  97 100 

 

 Табела 8 ги прикажува добиените статистички податоци на шестото прашање од 

анкетниот прашалник, од 97 анкетирани полициски службеници, ако се земе предвид 

фактот дека тие веќе учествувале во обезбедување на спортски натпревари. 79 

полициски службеници се сведоци на некаков вид спортско насилство, што 

претставува 81.4% од вкупниот број полициски службеници кои учествувале во 

обезбедувањето на спортски натпревар. Останатите 18 полициски службеници или 

18.6% од вкупниот број полициски службеници кои биле дел од обезбедувањето на 

спортски натпревар, немаат искуство со спортско насилство. 
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Графикон 6. Учество на спортски натпревар каде имало спортско насилство, според 

местото на работење на полициските службеници 

 

 Учеството на спортски натпревар каде имало спортско насилство, според 

местото на работење на полициските службеници е прикажано на графикон 6. Од 

вкупно 69 полициски службеници од СВР Куманово кои учествувале во обезбедување 

на спортски натпревар, 58 се сведоци на спортско насилство, што претставува 84% од 

вкупниот број полициски службеници од СВР Куманово кои биле дел од обезбедување 

на некој спортски натпревар. Од вкупно 28 полициски службеници од ОВР Кратово 

кои биле дел од обезбедување на спортски натпревар, 21 полициски службеник 

сведочи за некаков вид на спортско насилство, што претставува високи 75% од 

вкупниот број полициски службеници од ОВР Кратово кои биле дел од обезбедување 

на спортски натпревар. Останатите 11 полициски службеници од СВР Куманово (16% 

од вкупниот број полициски службеници од СВР Куманово кои учествувале во 

обезбедување на спортски натпревар) и 7 полициски службеници од ОВР Кратово 

(25% од вкупниот број полициски службеници кои учествувале во обезбедување на 

спортски натпревар)  немаат искуство со спортско насилство. 

Табела 9. Дали сметате дека за време на спортскиот натпревар организаторот ангажира 

доволен број на редари од редарска служба, односно агенции за обезбедување? 

Доволен број на редари Испитаници % 

Да  52 43.3 

Не  39 32.5 

Зависи од видот на натпреварот 29 24.2 

Вкупно  120 100 

 

 Во табела 9 се класифицирани добиените статистички податоци од седмото 

прашање во анкетниот прашалник кое се однесува на организацијата на спортскиот 

натпревар и ангажирањето на редари, односно агенции за обезбедување. Мислењата 
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околу ова прашање се поделени, што може да се забележи и од процентуалното 

учество на одговорите. 52 полициски службеници сметаат дека организаторот за време 

на спортскиот натпревар ангажира доволен број на редари од редарска служба, 

односно агенции за обезбедување, а тоа претставува 43.3% од вкупниот примерок. 39 

полициски службеници не се согласуваат околу организацијата и ангажирањето редари 

од страна на организаторот (32.5% од вкупниот примерок), додека пак, останатите 29 

полициски службеници (24.2% од вкупниот примерок) сметаат дека организацијата и 

ангажирањето на редари зависи од видот на натпреварот (дали се смета за натпревар од 

висок или низок ризик. 

Графикон 7. Мислење на полициските службеници за тоа дали организаторот ангажира 

доволно редари на спортски натпревар, според местото на работење 

 

 На графиконот 7 се прикажани мислењата на анкетираните полициски 

службеници околу организацијата и редарите на спортските натпревари, според 

местото во кое работат. Од вкупно 80 анкетирани полициски службеници од СВР 

Куманово, 38 сметаат дека организаторот доволно ангажира редари, односно агенции 

за обезбедување за време на спортските натпревари, што претставува 47.5% од 

вкупниот број на анкетирани полициски службеници од СВР Куманово. Истото 

мислење го делат 14 нивни колеги од ОВР Кратово, односно 35% од вкупниот број 

анкетирани полициски службеници, вработени во ОВР Кратово. Со ваквата 

констатација не се согласуваат 21 полициски службеник од СВР Куманово и 18 

полициски службеници од ОВР Кратово. Останатите 29 полициски службеници, од кои 

21 се вработени во СВР Куманово и 8 се вработени во ОВР Кратово, сметаат дека 

бројот на редари, односно агенции за обезбедување и нивната нагажираност од страна 
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на организаторот зависи од видот на натпреварот, однсоно во зависност од тоа дали се 

работи за натпревар од низок или висок ризик, потребата од ангажирање ќе биде 

различна.  

Табела 10. Дали сметате дека организаторот на спортски натпревар го почитува 

ЗСННОСН? 

Почитување на ЗСННОСН од страна 

на организаторот 

Испитаници % 

Да  19 15.8 

Не  101 84.2 

Вкупно  120 100 

 

 Табела 10 ги класифицира добиените статистички податоци за изнесените 

ставови на анкетираните полициски службеници во осмото прашање од анкетниот 

прашалник, кои се однесуваат на организаторот и негово почитување на ЗСННОСН. 

101 полициски службеник смета дека организаторот не го почитува ЗСННОСН, што 

претставува 84.2% од вкупниот примерок. Само 19 анкетирани полициски службеници, 

или 15.8% од вкуѕпниот примерок сметаат дека организаторот на спортски натпревар 

го почиутува ЗСННОСН. 

Графикон 8. Мислење на полициските службеници за тоа дали организаторот го 

почитува ЗСННОСН, според местото на работење 

 

 Мислењето на полициските службеници за тоа дали организаторот го почитува 

ЗСННОСН, според местото во кое работат е прикажано на графикон 8. Високи 85% од 

вкупниот број на полициски службеници кои работат во СВР Куманово или 68 

полициски службеници сметаат дека организаторот не го почитува ЗСННОСН, додека 

пак од ОВР Кратово ваквото мислење го делат 82.5% или 33 полициски службеници 
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кои работат во ОВР Кратово. Останатите 12 полициски службеници од СВР Куманово 

(15% од вкупниот број анкетирани полициски службеници од СВР Куманово) и 7 

полициски службеници од ОВР Кратово (17.5% од вкуниот број анкетирани полициски 

службеници од ОВР Кратово) сметаат дека организаторот го почитува ЗСННОСН. 

Табела 11. Во кој дел сметате дека организаторот на спортски натпревар најчесто не го 

почитува ЗСННОСН? 

Почитување на ЗСННОСН од страна на 

организаторот 

Испитаници % 

Не одржува состанок со одговорни лица на 

екипите пред почетокот на спорскиот натпревар 

77 64.2 

Продава поголем број влезници 26 21.7 

Нема доволен број редари 17 14.1 

Вкупно  120 100 

 Добиените статистички податоци на деветтото прашање од анкетниот 

прашалник се класифицирани во табела 11. Одговорите се однесуваат на тоа, во кој дел 

полициските службеници сметаат дека организаторот на спортскиот натпревар не го 

почитува ЗСННОСН. Најголем дел од полициските службеници, односно 77, сметаат 

дека организаторот не одржува состанок со одговорни лица на екипите пред почетокот 

на спортскиот натпревар, што означува 64.2% од вкупниот примерок. 26 полициски 

службеници односно 21.7% од вкупниот примерок сметаат дека организаторот продава 

повеќе влезници од капацитетите и најмал број од анкетираните полициски 

службеници, односно 17 сметаат дека организаторот не ангажира доволен број на 

редари, што претставува 14.1% од вкупниот примерок.  

 

Графикон 9. Мислење на полициските службеници за непочитување на ЗСННОСН од 

страна на организаторот, според местото на работење 
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 На графикон 9 се прикажува мислењето и ставовите на полициските 

службеници за непочитување на ЗСННОСН од страна на организаторот, според 

местото во кое работат. Скоро е идентичен процентот на анкетирани полициски 

службеници од двете подрачја во однос на вкупниот број од местото во кое работат кои 

сметаат дека организаторот не го почитува ЗСННОСН најчесто во делот на 

неодржување состаноци со одговорни лица од екипите. Така, 65% од полициските 

службеници во СВР Куманово или (52 полициски службеници) и 62.5% од 

полициските службеници кои работат во ОВР Кратово (25 полициски службеници) 

сметаат дека најчесто организаторот не го почитува ЗСННОСН бидејќи не ги одржува 

потребните состаноци со одговорните лица на екипите. Останатите 19 полициски 

службеници од СВР Куманово (23.75% од вкупниот број полициски службеници од 

СВР Куманово) сметаат дека организаторот продава повеќе карти од капацитетот, а 9 

полициски службеници од СВР Куманово (11.25% од вкупниот број полициски 

службеници од СВР Куманово) неодговорноста на организаторот во однос на 

ЗСННОСН ја гледаат во недоволно ангажирање на редари од редарска служба во текот 

на спортскиот натпревар. Од ОВР Кратово, мислењето околу продажба на поголем 

број карти од капацитетите го делат 7 полициски службеници (17.5% од вкупниот број 

полициски службеници во ОВР Кратово), додека за недоволниот број редари, 

мислењето го делат 8 полициски службеници (20% од вкупниот број полициски 

службеници од ОВР Кратово). 

Табела 12. Дали имате превземено мерки против некое лице, согласно ЗСННОСН и 

дали истото е соодветно казнето? 

Превземени мерки и соодветни казни Испитаници  % 

Да, превземени се мерки и соодветна казна 35 29.1 

Да, превземени се мерки, но не со казна 62 51.7 

Не  23 19.2 

Вкупно  120 100 

  

 Во табела 12 се опфатени добиените статистички податоци на десеттото 

прашање од анкетниот прашалник, кое се однесува на превземени мерки и казни на 

лица кои не го почитувале ЗСННОСН. 23 полициски службеници, односно 19.2% од 

вкупниот примерок не презеле мерки и казни кон некое лице по нарушување на 

ЗСННОСН, бидејќи не учествувале во обезбедувањето на спортски натпревар на кој 

имало спортско насилство. Останатите 97 полициски службеници имаат различно 

искуство: 35 полициски службеници презеле мерки и соодветни казни за лицата кои не 
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го почитувале ЗСННОСН, што претставува 29.1% од вкупниот примерок, додека пак 

62 полициски службеници преземеле мерки, но без казна за лицата кои не го 

почитувале ЗСННОСН, што претставува 51.7% од вкупниот примерок.  

 

Графикон 10. Искуство на полициските службеници во врска со превземање мерки 

против некое лице, согласно ЗСННОСН и негово казнување, според местото на 

работење 

 

На графикон 10 е прикажано искуството на полициските службеници во врска 

со превземање мерки против некое лице, согласно ЗСННОСН и негово казнување, 

според местото во кое работат. 11 полициски службеници од СВР Куманово и 12 

полициски службеници од ОВР Кратово немаат искуство со ваквата проблематика. Од 

останатите 69 полициски службеници кои работат во СВР Куманово и кои имаат 

искуство со спортско насилство, 42 полициски службеници презеле мерки кон лица 

кои не го почитувале ЗСННОСН, но не со казна, што претставува 60.86% од оние 

полициски службеници од СВР Куманово кои учествувале во обебедување каде имало 

спортско насилство. Останатите 39.14%, односно 27 полициски службеници од СВР 

Куманово кои учествувале во обезбедување на спортски натпревари превзеле мерки и 

соодветна казна против лицата кои не го почитувале ЗСННОСН. 28 анкетирани 

полициски службеници кои работат во ОВР Кратово имаат искуство со спортско 

насилство. Од нив, 28.57% или 8 полициски службеници презеле соодветни мерки и 

казни против непочитувачите на ЗСННОСН, додека останатите 71.43%, односно 20 

полициски службеници кои работат во ОВР Кратово презеле соодветни мерки, но без 

казна за лицата кои не го почитувале ЗСННОСН.  
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Табела 13. Дали како УПС сте имале соодветна обука за превземање на мерки, 

согласно ЗСННОСН? 

Соодветна обука на УПС согласно 

ЗСННОСН 

Испитаници  % 

Да 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  66.7 

Не  40 33.3 

Вкупно  120 100 

 

 Табела 13 ги опфаќа добиените резултати на единаесеттото прашање од 

анкетниот прашалник кои се однесуваат на соодветна обука за превземање мерки на 

полициските службеници, согласно ЗСННОСН. 80 полициски службеници се изјасниле 

дека имале соодветна обука за преземање мерки според ЗСННОСН, што претставува 

66.7% од вкупниот примерок, додека пак останатите 40 полициски службеници немаат 

соодветна обука, што претставува 33.3% од вкупниот примерок. Тоа значи дека две 

третини од анкетираните полициски службеници ја добиле потребната обука според 

ЗСННОСН за преземање мерки на спортски натпревари. 

 

Графикон 11. Соодветна обука на УПС, според местото на работење 

 

На графикон 11 се претставени добиените резултати за соодветна обука на 

УПС, според местото на работење. Како што може да се забележи и кај вработените од 

двете подрачја поголемиот дел од анкетираните полициски службеници добиле 

соодветна обука за преземање мерки според ЗСННОСН. Така, 53 полициски 

службеници од СВР Куманово имале соодветна обука, што претставува 66.25% од 

вкупниот број анкетирани полициски службеници кои работат во СВР Куманово, а од 

ОВР Кратово се евидентирани 27 полициски службеници кои, исто така, добиле 

соодветна обука, што претставува 67.5% од вкупниот број анкетирани полициски 
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службеници од ова подрачје. Останатите 27 полициски службеници од СВР Куманово 

(33.75%) и 13 полициски службеници од ОВР Кратово (32.5%) не добиле соодветна 

обука за преземанње мерки, согласно ЗСННОСН.  

Табела 14. Дали сметате дека сите од УПС имаат соодветна опрема за обезбедување на 

спортски натпревари? 

Соодветна опрема на УПС  Испитаници  % 

Да 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7.5 

Не  111 92.5 

Вкупно  120 100 

 

 Дванаесеттото прашање од анкетниот прашалник кое се однесува на 

поседувањето соодветна опрема на УПС за обезбедување на спортски натпревари и 

евидентираните одговори се прикажани во табела 14. 92.5% од вкупниот примерок, 

или 111 анкетирани полициски службеници сметаат дека нема соодветна опрема за 

обезбедување на спортски натпревари, додека пак, останатите 9 полициски 

службеници не се согласуваат со поголемиот број колеги, односно сметаат дека 

поседуваат соодветна опрема за обезбедување на спортски натпревари, што воедно 

претставува 7.5% од вкупниот примерок. 

 На графикон 12 се прикажани добиените податоци за ставовите и мислењата на 

полициските службеници околу поседување соодветна опрема за обезбедување на 

спортски натпревар, според местото во кое работат. 73 полициски службеници од СВР 

Куманово сметаат дека УПС немаат соодветна опрема за обезбедување на спортски 

натпревар, што воедно означува високи 91.25% од вкупниот број анкетирани 

полициски службеници кои работат во СВР Куманово. Ваква констатација имаат и 38 

полициски службеници кои работат во ОВР Кратово, што воедно опфаќа 95% од 

вкупниот број анкетирани полициски службеници кои работат во ова подрачје. 

Останатите 7 полициски службеници од СВР Куманово и 2ца полициски службеници 

од ОВР Кратово сметаат дека опремата за обезбедување спортски натпревари е 

соодветна за нив.  
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Графикон 12. Мислење на полициските службеници: дали е соодветна опремата  за 

обезбедување на спортски натпревар, според местото на работење 

 

 

Табела 15. Дали ангажираните агенции за обезбедување и редарски служби си ја 

исполнуваат обврската за обезбедување на спорски натпревари? 

Исполнување на обврската на ангажираните 

агенции и редарски служби  

Испитаници  % 

Да 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  46.7 

Не  64 53.3 

Вкупно  120 100 

 

 Во табела 15 се класифицирани добиените одговори на тринаесеттото прашање 

од анкетниот прашалник кое се однесува на ангажираните агенции и исполнување на 

нивната обврска околу обезбедувањето на спортските натпревари. Како што може да се 

забележи, мислењето на полициските службеници е поделено. 56 полициски 

службеници сметаат дека ангажираните агенции за обезбедување и редарските служби 

си ја исполнуваат обврската за обезбедување на спортски натпревари, што претставува 

46.7% од вкупниот примерок, додека останатите 64 полициски службеници сметаат 

дека агенциите и редарските служби не ја исполнуваат обврската околу обезбедување 

на спортски натпревари, што претставува 53.3% од вкупниот примерок. 
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Графикон 13. Мислење на полициските службеници околу исполнување на обврската 

за ангажираните агенции и редарски служби на спорски натпревар, според местото на 

работење 

 

 Мислењата и ставовите на полициските службеници околу исполнување на 

обврската на ангажираните агенции и редарски служби на спорски натпревар, според 

местото на работење се прикажани графички, на графиконот 13. Може да се 

констатира дека мислењата се поделени, во однос на тоа дали обврската се исполнува 

околу обезбедувањето на спортските натпревари. 38 полициски службеници од СВР 

Куманово сметаат дека ангажираноста на агенциите и редарските служби ја оправдува 

обврската, што означува 47.5% од вкупниот број анкетирани полициски службеници 

кои работат во ова подрачје. 4ца повеќе, односно 42 полициски службеници не се 

согласуваат со ваквата констатација и сметаат дека обврската за обвезбедување на 

агенциите и редарските служби не е исполнета. Тие опфаќаат 52.5% од вкупните 

анкетирани полициски службеници во СВР Куманово. Слична е стстистиката и кај 

вработените полициски службеници во ОВР Кратово. 18 од нив сметаат дека обврската 

на агенциите и редарските служби е исполнета кога станува збор за обезбедување на 

спортски натпревари, што воедно претставува 45% од вкупниот број анкетирани 

полициски службеници во ова подрачје. Останатите 22 полициски службеници или 

55% од вкупниот број анкетирани полициски службеници кои се вработени во ОВР 

Кратово сметаат дека обврската за обезбедување на спортски натпревари, од страна на 

агенциите за обезбедување и редарските служби не е исполнета.  
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Табела 16. Дали сметате дека полицијата треба да учествува во обезбедување на 

спортски натпревари или да се вклучи само во случај на непочитување на одредби од 

ЗСННОСН? 

Учество на полицијата во обезбедување 

на спортски натпревари 

Испитаници  % 

Да, треба активно да е вклучена 12 10 

Не, треба да се вклучи само во случај на 

непочитување на одредби од ЗСННОСН 

108 90 

Вкупно 120 100 

 

 Резултатите добиени на четиринаесеттото прашање од анкетниот прашалник 

кое се однесува на тоа дали полицијата треба да учествува во обезбедување на 

спортски натпревари или само во случај на непочитување одредби од ЗСННОСН се 

класифицирани во табела 16.90% од вкупниот примерок, или 108 полициски 

слуѕжбеници сметаат дека полицијата треба да се вклучи во обезбедување на 

спортските натпревари само во случај на непочитување на одредби од ЗСННОСН, 

додека пак, останатите 10% или само 12 полициски службеници сметаат дека 

полицијата треба да биде активно вклучена во обебедувањето на спортските 

натпревари.  

 Овие податоци, анализирани според местото во кое работат полициските 

службеници се прикажани на графиконот 14.71% полициски службеник од СВР 

Куманово (88.75% од вкупниот број анкетирани полициски службеници од СВР 

Куманово) и 37 полициски службеници од ОВР Кратово (92.5% од вкупниот број 

полициски службеници од ОВР Кратово) сметаат дека полицијата треба да се вклучи 

во обезбедување на спорските натпревари само во случај кога постои непочитување на 

одредби од ЗСННОСН. Останатите 9 полициски службеници од СВР Куманово 

(11.25% од вкупниот број полициски службеници од СВР Куманово) и 3ца полициски 

службеници од ОВР Кратово (7.5% од вкупниот број анкетирани полициски 

службеници од ОВР Кратово) сметаат дека полицијата треба активно да биде вклучена 

во обезбедување на спортските натпревари.  
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Графикон 14. Мислење на полициските службени за активно вклучување на полицијата 

во обезбедување на спортски натпревари, според местото на работење 

 

 

Табела 17. Дали сметате дека навивачките групи се главните предизвикувачи на 

спортските нереди? 

Навивачките групи се главни 

предизвикувачи на спортските нереди 

Испитаници  % 

Да 106 88.3 

Не 14 11.7 

Вкупно 120 100 

 

 Во табела 17 се прикажани добиените статистички податоци на петнаесеттото 

прашање од анкетниот прашалник кое се однесува на тоа дали навивачките групи се 

главните предизвикувачи на спортските нереди. 106 полициски службеници 

одговориле потврдно, односно сметаат дека навивачките групи се главни 

предизвикувачи на спортските нереди и спортското насилство, што означува високи 

88.3% од вкупниот примерок. Останатите 14 полициски службеници не се согласуваат 

со оваа констатација и опфаќаат 11.7% од вкупниот примерок.  
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Графикон 15. Мислење на полициските службеници за тоа дали навивачките групи се 

главни предизвикувачи на спортските нереди, според местото на работење 

 

Мислењето и ставовите на полициските службеници за тоа дали навивачките 

групи се главни предизвикувачи на спортските нереди, според местото во кое работат 

се прикажани на графикон 15. Високо е учеството и во двете подрачја во кои работат 

полициските службеници, а кои одговориле потврдно, односно од СВР Куманово 69 

полициски службеници (86.25% од вкупниот број анкетирани полициски службеници 

во СВР Куманово) сметаат дека навивачките групи се главни предизвикувачи на 

спортски нереди, а од ОВР Кратово ваквото мислење го делат 37 полициски 

службеници (92.5% од вкупниот број анкетирани полициски службеници во ОВР 

Кратово). Останатите 11 полициски службеници од СВР Куманово и 3ца полициски 

службеници од ОВР Кратово не се согласуваат со ваквата констатација и сметаат дека 

навивачките групи не се главни предизвикувачи на спортските нереди. 

Табела 18. Според Вас, дали предвидените санкции се соодветни против 

предизвикувачите на насилство на спортски натпревари? 

Соодветни санкции за предизвикувачите 

на насилство 

Испитаници  % 

Да 67 55.8 

Не 53 44.2 

Вкупно 120 100 

  

Добиените одговори на шеснаесеттото прашање од анкетниот прашалник за 

соодветноста на предвидените санкции кон предизвикувачите на спортското насилство 

се прикажани во табела 18. 67 полициски службеници сметаат дека предвидените 

казни се соодветни против предизвикувачите на насилство на спортски натпревари, 

што претставува 55.8% од вкупниот примерок, додека останатите 53 полициски 

службеници не се согласуваат со ваквата констатација и сметаат дека предвидените 

санкции не се соодветни и доволни за предизвикувачите на спортското насилтво и 

опфаќаат 44.2% од вкупниот примерок.  
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Графикон 16. Мислење на полициските службеници за соодветноста на предвидените 

санкции, според местото на работење 

 

 На графикон 16 се прикажани ставовите на полициските службеници за тоа 

дали се соодветни предвидените санкции кон предизвикувачите на спортско насилство, 

според местото во кое работат. Се забележува разлика во однос на одговорите, 

односно, поголемиот број од вработените полициски службеници кои работат во СВР 

Куманово се согласуваат (49 полициски службеници – 61.25% од вкупниот број 

анкетирани полициски службеници кои работат во СВР Куманово), додека поголемиот 

број од вработените кои работат во ОВР Кратово не се согласуваат со ваквата 

констатација (22 полициски службеници – 55% од вкупниот број анкетирани 

полициски службеници кои работат во ОВР Кратово). 

Табела 19. Дали доволно се вклучени медиумите во превентивно преземање на мерки 

за спречување на насилство на спортски натпревари? 

Доволна вклученост на медиумите  Испитаници  % 

Да / / 

Не 120 100 

Вкупно 120 100 

 

 Во табела 19 се класифицирани добиените статистички податоци за 

седумнаесеттото прашање од анкетниот прашалник кое се однесува на медиумите и 

нивната вклученост во превенција од спортско насилство. Интересно е тоа што сите 

120 анкетирани полициски службеници одговориле дека медиумите не се доволно 

вклучени во превентивното преземање мерки за спречување на насилство на 

спортските натпревари. 
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Графикон 17. Мислење на полициските службеници за тоа дали е доволна вклученоста 

на медиумите во спречување на спортско насилство, според местото на работење 

 

 

 Апсолутната бројка од 120 анкетирани полициски службеници кои сметаат дека 

медиумите не се доволно вклучени во превентивното преземање мерки за спречување 

на насилство на спортските натпревари е прикажана на графикон 17. 

Табела 20. Дали навивачките групи се предупредени и доволно информирани за 

последиците од насилство на спортски натпревари? 

Доволна информираност на навивачите  Испитаници  % 

Да 27 22.5 

Не 37 30.8 

Делумно  56 46.7 

Вкупно 120 100 

   

 Во табела 20 се класифицирани добиените статистички податоци за 

осумнаесеттото прашање од анкетниот прашалник кое се однесува на информираноста 

на навивачките групи за последиците од насилство на спортски натпревари. 

Мислењата и ставовите се поделени околу дискусијата на ова прашање. Најголем дел 

од анкетираните полициски службеници, односно 56 сметаат дека навивачките групи 

се делумно информирани за последиците од насилство на спортските натпревари, што 

означува 46.7% од вкупниот примерок. 27 полициски службеници сметаат дека 

навивачките групи се доволно информирани (22.5% од вкупниот примерок), а 

останатите 37 полициски службеници сметаат дека навивачките групи не се доволно 

информирани за последиците од насилство на спортски натпревари.  
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Графикон 18. Мислење на полициските службеници за навивачките групи и нивната 

предупреденост за последици од спортско насилство, според местото на работење 

 

Мислењето и ставовите на полициските службеници за навивачките групи и 

нивната предупреденост за последиците од спортско насилство, според местото во кое 

работат е прикажано на графикон 18. Се забележува дека и кај најголем дел од 

вработените полициски службеници во СВР Куманово (39 полициски службеници – 

48.75% од вкупниот број анкетирани полициски службеници кои работат во СВР 

Куманово) и кај најголем дел од вработените полициски службеници од ОВР Кратово 

(17 полициски службеници – 42.5% од вкупниот број анкетирани полициски 

службеници кои работат во ОВР Кратово) мислењето е дека навивачките групи 

делумно се информирани за последиците од насилство на спортски натпревари. 28 

полициски службеници од СВР куманово (35% од вкупниот број анкетирани 

полициски службеници, вработени во СВР Куманово) и 9 полициски службеници од 

ОВР Кратово (22.5% од вкупниот број анкетирани полициски службеници кои работат 

во ОВР Кратово) сметаат дека навивачките групи не се доволно информирани за 

последиците од спортското насилство. Останатите 13 полициски службеници од СВР 

Куманово (16.25% од вкупниот број анкетирани полициски службеници од СВР 

Куманово) и 14 полициски службеници од ОВР Кратово (35% од вкупниот број 

анкетирани полициски службеници, вработени во ОВР Кратово) сметаат дека 

навивачките групи се предупредени и доволно информирани за последиците од 

насилство на спортски натпревари. 
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Табела 21. Дали сметате дека законската регулатива која го опфаќа спортското 

насилство е доволна и сеопфатна или треба да се извршат дополнителни измени и 

дополнувања? 

Сеопфатна и доволна законска 

регулатива за спортското насилство  

Испитаници  % 

Да, сеопфатна и доволна 13 10.8 

Не, потребни се измени и дополнувања 107 89.2 

Вкупно 120 100 

 

 Последното, деветнаесетто прашање од анкетниот прашалник се однесува на 

законската регулатива, во однос на тоа дали е сеофатна или се потребни измени, а 

одговорите се класифицирани во табела 21. 107 полициски службеници сметаат дека 

законската регулатива која се однесува на спортското насилство не е сеопфатна и дека 

се потребни измени и дополнувања, што воедно претставува 89.2% од вкупниот 

примерок. Останатите 13 полициски службеници сметаат дека законската регулатива 

која го опфаќа спортското насилство е сеопфатна и претставуваат 10.8% од вкупниот 

примерок. 

Графикон 19. Мислење на полициските службеници за законската регулатива која го 

опфаќа спортското насилство, според местото на работење 

 

 На графиконот 19 се претставени ставовите на анкетираните полициски 

службеници околу законската регулатива која го опфаќа спортското насилство, според 

местото во кое работат. 69 полициски службеници од СВР Куманово (86.25% од 

вкупниот број анкетирани полициски службеници кои работат во СВР Куманово) и 38 

полициски службеници од ОВР Кратово (95% од вкупниот број анкетирани полициски 

службеници кои работат во ОВР Кратово) сметаат дека законската регулатива која го 

опфаќа спортското насилство не е доволна и сеопфатна и дека се потребни измени и 
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дополнувања. Останатите 11 полициски службеници од СВР Куманово (13.75% од 

вкупниот број анкетирани полициски службеници кои работат во СВР Куманово) и 2ца 

полициски службеници од ОВР Кратово (5% од вкупниот број анкетирани полициски 

службеници кои работат во ОВР Кратово) сметаат дека законската регулатива која го 

опфаќа спортското насилство е доволна и сеопфатна.  

 

3.2 Дискусија за хипотезите во истражувањето 

 

Во овој специјалистички труд, чие истражување се однесува на улогата на 

полицијата во спречување на насилството на спортските натпревари, направена е 

анализа од три аспекти: 

 хронолошка анализа на спортското насилство на територијата на 

Република Северна Македонија, во временски период од 2008 – 2020 

година; 

 статистичка анализа на спортското насилство на територијата на 

Општина Кратово, во временски период од 2015 – 2019 година и студија 

на случај за спортско насилство во Општина Куманово во 2016 година;  

 емпириско истражување на спортското насилство преку анкетен 

прашалник, реализиран со анкетирање на полициски службеници од СВР 

Куманово и ОВР Кратово. 

Од претходно изнесените факти во истражувањето, може да се забележи дека, 

според Годишниот извештај на Бирото за јавна безбедност, во периодот од 2016-2019 

година се забележува намалување на нарушувањата на спортските натпревари. Ова се 

должи на брзата и навремена интервенција на полицијата и преземање на соодветни 

санкции, парични глоби и кривичен прогон за сторено кривично дело, со преземање на 

низа безбедносни мерки и активности со цел да се обезбеди поволна безбедносна 

состојба на спортските терени. Според тоа, главната хипотеза на ова истражување 

која се однесува на полицијата како институција задолжена за одржување на стабилен 

и поволен јавен ред и мир и за време на одржување на спортски натпревари ја има 

најважната улога за безбедно и непречено одржување на спортски настани преку 

примена на адекватни методи, техники и тактики, преку проценка на ризик ќе донесе 

или ќе разработи ефикасна разработена стратегија, во врска со справување на овој вид 

на негативна општествена појава целосно се потврдува. 
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Првата помошна хипотеза се однесува на тоа дека квалитетот на тактичко 

постапување на полицијата е директно поврзан со изготвување на оперативен план за 

дејствување и вршење на соодветна проценка на безбедносен ризик. Од вкупниот број 

на анкетирани полициски службеници 92 или 76.7% сметаат дека се изготвуваат 

квалитетни планови за обезбедување на спортски натпревари, а 105 анкетирани 

полициски службеници или 87.5% од вкупниот примерок сметаат дека се вршат реални 

безбедносни проценки пред почетокот на спортскиот натпревар. Со ваквите добиени 

статистички податоци од спроведениот анкетен прашалник првата помошна хипотеза 

се потврдува. 

Втората помошна хипотеза се однесува на тоа дека адекватната и навремена 

примена на превентивните мерки и активности од полицијата има клучно значење за 

спречување на насилството пред, за време и после завршување на спортскиот настан. 

Превентивната дејност на полицијата е во корелација со траспарентност и градење 

доверба, вклучување на граѓаните и нивните претставници од локална самоуправа за 

решавање на безбедносните проблеми и ризици, преку континуирана соработка. 

Одржувањето на работни состаноци со лицата кои се вклучени во организацијата на 

спортскиот натпревар, организирање кампањи кои ќе помогнат во едукација на 

гледачите за можните санкции кои произлегуваат од непочитување на одредбите на 

ЗСННОСН, контрола на нелегална продажба на влезници, следење на навивачките 

групи, организирање посебен режим на сообраќајот за учесниците на спортскиот 

натпревар се само дел од активностите на полицијата кои помагаат во спречување на 

спортското насилство. Со ваквите факти, втората помошна хипотеза целосно се 

потврдува. 

Третата помошна хипотеза се однесува на тоа дека навремено воочување и 

остранување на сите потенцијални закани, ризици и опасности на спортските настани 

зависи од степенот на обученост, стручност, физичката подготвеност и опременост на 

полициските службеници. Пред сè, важно е да се потенцира дека со изготвување на 

квалитетен план и реална безбедносна проценка на ризикот пред почетокот на 

спортскиот натпревар ќе се избегнат потенцијалните закани. Подеднакво важни за 

полициските службеници се соодветната обука и опрема за обезбедување на 

спортскиот натпревар. Од анкетираните полициски службеници 80 или 66.7% се 

изјасниле дека добиле соодветна обука, додека пак спротивно на тоа, 111 анкетирани 

полициски службеници или 92.5% од вкупниот примерок сметаат дека не поседуваат 

соодветна опрема за обезбедување на спортскиот натпревар, од каде произлегуваат 
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одредени пропусти во полициското дејствување. Со овие добиени статистички 

податоци, третата помошна хипотеза целосно се потврдува. 

Четвртата помошна хипотеза се однесува на тоа дека континуирана соработка 

и комуникација со надлежните субјекти вклучени во организација на спортскиот 

настан допринесува за поголема безбедност и сигурност на гледачите. Клучна улога 

при обезбедување на еден спортски натпревар е истиот да се одреди според степенот 

на ризик, односно да се дефинира дали се работи за спортски натпревар со низок, 

среден или зголемен безбедносен ризик. Според тоа, се преземаат низа мерки и 

тактичко – оперативни дејствија. Во однос на анкетниот прашалник и улогата на 

надлежните субјекти кои се директно вклучени во организацијата се утврдува следниот 

пропуст: 110 анкетирани полициски службеници сметаат дека организаторот не го 

почитува во целост ЗСННОСН, и тоа најчесто во тоа што не одржува состаноци со 

одговорни лица на екипите пред почетокот на спортскиот натпревар, продава поголем 

број влезници од капацитетот на спортскиот објект и ангажира недоволен број на 

редари. Оттука произлегува фактот дека континуираната соработка и комуникација со 

надлежните субјекти со цел да се спречи некаков вид на спортско насилство е особена 

важна, со што четвртата помошна хипотеза целосно се потврдува. 

Петтата помошна хипотеза се однесува на тоа дека  медиумите се вклучени во 

превентивните мерки за спречување насилство на спортски натпревари. Со оглед на 

фактот дека сите анкетирани полициски службеници се едногласни во однос на тоа 

дека медиумите не се доволно вклучени во превентивното преземање мерки за 

спречување на насилство на спортските натпревари, петтата хипотеза целосно се 

отфрла. 

 

3.3 Актуелни проблеми во спречување на спортското насилство, мерки и 

препораки за надминување на проблемот 

 

Преку анализата на случаи каде е евидентирано спортско насилство на 

спортските натпревари, во Република Северна Македонија, најактуелниот проблем со 

кој се соочува спортот е етничката разлика и нетолеранција меѓу навивачките групи од 

различна етничка припадност. Во полициските билтени, често се забележува ваквото 

насилство, кое често завршува и со сериозни физички повреди и материјални штети. 

Недоволната информираност на навивачките групи за сериозноста на проблемот и 
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исходите од спортското насилство со себе го влече проблемот кој е дел и од 

несоодветноста на санкциите предвидени во одредбите на ЗСННОСН. Медиумската 

отсутност во давање на превентивни мерки за спречување на спортското насилство 

создава дополнителен проблем, бидејќи нејзината моќ во пренесување е доста активна 

и влијае на психолошката состојба на луѓето. За да може да се надминат овие проблеми 

и останатите проблеми кои се јавуваат од конкретниот спортски натпревар, потребно е 

да се преземаат превентивни мерки и да се дадат соодветни препораки, со цел да се 

намали или елиминира спортското насилство. Некои од нив се следниве: 

 да се извршат соодветни измени и дополнувања во одредбите на ЗСННОСН 

и да се зголемат санкциите за предизвикувачите на спортското насилство, со 

цел да се намали обемот на спортските нереди; 

 да се зголеми улогата на спортските клубови во однос на нивната работа 

околу подигнување на степеност на свесност за безбедноста и за 

последиците од спортското насилство; 

 државата, спортските федерации и спортски клубови треба директно да се 

вклучат во процесот на обезбедување и исполнување на условите и 

одредбите на ЗСННОСН; 

 да се зголеми улогата на медиумите, односно истите да посветат повеќе 

внимание околу информирање и давање превентивни мерки за спречување 

на спортското насилство; 

 да не се меша политика и спорт; 

 да се едуцираат навивачките групи околу нивниот пристап и однос кон 

спортот; 

 да се едуцираат вработените во редарските служби и агенциите за 

обезбедување, со цел одговорно и навремено да преземат активности и 

постапки според одредбите на ЗСННОСН. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

 

Насилството во спортот е приказ на агресивно однесување спротивно на 

правилата и прописите на одреден спорт. Насилството отсекогаш било дел од 

човечката природа. Современото општество секојдневно се бомбардира со насилни 

слики, преку воено известување во медиумите, пукања со полицијата и филмови и 

видео-игри кои се чини дека ги величаат насилството и убиствата. И во спортот сè 

повеќе гледаме акти на агресија и насилство. Конкурентскиот спорт разбирливо 

вклучува одредена количина агресивна игра, но актите на вистинско насилство ја 

преминуваат границата што никогаш не треба да се премине. За жал, тоа е линија што 

се преминува со вознемирувачка фреквенција. Некои спортисти користат насилна 

тактика како начин да го повредат или заплашат противникот, а има и тренери кои 

користат насилство како дел од нивната целокупна стратегија за пораз на противнички 

тим. Гледачите несакајќи ја демонстрираат својата поддршка на насилното однесување 

кога навиваат додека избива тепачка на теренот меѓу играчите... Спортското насилство 

не е изолиран инцидент, туку е под влијание на општествените норми. Во овој 

специјалистички труд се доаѓа до заклучок дека различни националности покажуваат 

различни форми на насилно спортско однесување. Доволно е да се напомене дека 

постојат примери на категории на спортско насилство во секоја развиена земја во 

светот и во земјите во развој под влијание на интернетот и медиумите. Понатаму, до 

степен до кој спортското учество претставува утилитарна цел за промовирање и 

проектирање на национален имиџ, политичка сила или друго прашање, спортот се 

смета за исклучително моќен во пренесувањето на различни пораки. 

Бројните проблеми во спортот и спортското насилство дискутирани во овој 

специјалистички труд треба да ги загрижуваат сите што сакаат да го намалат 

непотребното насилство во спортот. Спортисти, тренери, администратори и навивачи 

мора да се здружат и да го признаат насилството што го опкружува спортот и да 

соработуваат на начини за негово намалување или елиминирање. Морална одговорност 

на сите вклучени во спортот е да создадат безбедна средина за уживање на учесниците 

и гледачите. Со разбирање на факторите што придонесуваат за непотребно насилство, 

спортските заедници можат да преземат проактивни чекори за заштита на нивната 

животна средина и зачувување на нејзиниот интегритет. 
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Истражувањето во овој специјалистички труд опфаќа три аспекти:  

 анализа на насилството на спортски натпревари на територијата на 

Република Северна Македонија (со конкретни статистички податоци за 

спортско насилство во општина Кратово, во периодот од 2015-2020 

година и студија на случај за анализа на спортско насилство во општина 

Куманово во 2016 година); 

 ретроспектива на најголемите спортски насилства во светот и  

 емпириско истражување за спречување на спортското насилство на 

полициски службеници од СВР Куманово и ОВР Кратово, преку анкетен 

прашалник. 

Според добиените резултати од истражувањето, може да се согледаат следниве 

заклучоци: 

 најголем дел од анкетираните полициски службеници (48.3%) имаат 

работен стаж од 10-20 години; 

 80% од анкетираните испитаници учествувале во обезбедување на 

спортски натпревар; 

 пцуењето, викањето и навредите се најчестите нарушувања на 

спортските натпревари; 

 76.7% од анкетираните полициски службеници сметаат дека се 

изработуваат квалитетни планови за обезбедување на спортски 

натпревари; 

 87.5% од анкетираните полициски службеници сметаат дека се прават 

реални безбедносни проценки; 

 81.4% од анкетираните полициски службеници учествувале во 

обезбедување на спортски натпревари имало некаков вид на спортско 

насилство; 

 мислењата на полициските службеници околу ангажирањето на доволен 

број редари се поделени, во зависност од тоа дали конкретниот спортски 

натпревар е проценет со нисок, среден или зголемен ризик; 

 најголем број од анкетираните полициски службеници (84.2%) сметаат 

дека организаторот не го почитува во целост ЗСННОСН, најчесто во 

отсуство на состаноци со одговорните лица на екипите пред почетокот на 

спортскиот натпревар; 
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 половина од анкетираните полициски службеници (51.7%) презеле мерки 

во врска со предизвикувачите на спортското насилство, но без казна; 

 66.7% од анкетираните полициски службеници имале соодветна обука за 

обезбедување на спортски натпревар, согласно ЗСННОСН; 

 92.5% од анкетираните полициски службеници сметаат дека УПС немаат 

соодветна опрема за обезбедување на спортски натпревар; 

 мислењата околу исполнување на обврската на ангажираните агенции и 

редарски служби се поделени; 

 90% од анкетираните полициски службеници сметаат дека полицијата 

треба да учествува во обезбедување на спортски натпревар само во 

случај на непочитување на одредби од ЗСННОСН; 

 88.3% од анкетираните полициски службеници сметаат дека навивачките 

групи се главни предизвикувачи на спортските нереди; 

 мислењата околу соодветноста на санкциите против предизвикувачите на 

спортското насилство се поделени; 

 сите анкетирани полициски службеници сметаат дека медиумите не се 

доволно вклучени во преземање на превентивни мерки за спречување на 

спортското насилство; 

 мислењата околу доволната информираност на навивачите за 

последиците од спортското насилство се поделени; 

 89.2% од анкетираните полициски службеници сметаат дека се потребни 

измени и дополнувања на законската регулатива која се однесува на 

спортското насилство. 

Од наведените заклучни согледувања може да се забележи дека полициските 

службеници при обезбедување на спортските натпревари се водат според реални 

безбедносни проценки и планови. Од аспект на обуката и опремата за обезбедување и 

спречување на насилство на спортските наптревари, полициските службеници сметаат 

дека треба да се посвети поголемо внимание, бидејќи токму тие елементи се клучни во 

нивната успешна работа. Она што е особено важно е да се спомене фактот дека 

медиумите сèуште не се активни во процесот на превентивно преземање мерки, со цел 

да се спречи спортското насилство. И покрај неколкуте измени и дополнување на 

ЗСННОСН, полициските службеници сметаат дека истиот е некомплетен и заостанува 

во поглед на санкциите за предизвикувачите на спортското насилство.  
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ПРИЛОЗИ 

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

1. Колку време сте вработени во МВР? 

 до 10 години 

 10-20 години 

 над 20 години 

 

2. Дали сте учествувале во обезбедување на спортски натпревари? 

 да 

 не 

 

3. Според Вас, кои се најчестите нарушувања на безбедноста на спортските 

натпревари? 

 пцуење, викање, навреди 

 пиротехника 

 кршење и оштетување 

 фрлање предмети 

 тепачки 

 нарушувања од поголем обем 

 

4. Дали сметате дека за обезбедување на спортски натпревари се изработуваат 

планови за обезбедување на спортски натпревар од страна на 

старешините? 

 да 

 не 

 

5. Дали сметате дека пред отпочнување на спортскиот натпревар реално се 

вршат безбедносни процени? 

 да 

 не 

 

6. Дали сте учествувале во обезбедување на спорски натпревари на кои имало 

некој вид на спортско насилство? 

 да 

 не 

 

7. Дали за време на спортскиот натпревар организаторот ангажира доволен 

број на редари од редарска служба, односно агенции за обезбедување? 

 да 

 не 

 зависи од натпреварот 
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8. Дали сметате дека организаторот на спортскиот натпревар го почитува 

ЗСННОСН? 

 да 

 не 

 

9. Во кој дел сметате дека организаторот на спортскиот натпревар не го 

почитува ЗСННОСН? 

 не одржува состанок со одговорни лица на екипите пред почетокот на 

натпреварот 

 продава поголем број влезници 

 нема доволен број редари 

 

10. Дали имате превземено мерки против некое лице, согласно ЗСННОСН и 

дали истото е соодветно казнето? 

 да, превземени се мерки и лицето добило соодветна казна 

 да, превземени се мерки, но лицето не е казнето 

 не 

 

11. Дали како УПС сте имале соодветна обука за превземање на мерки, 

согласно со ЗСННОСН? 

 да 

 не 

 

12. Дали сметате дека УПС имаат соодветна опрема за обезбедување на 

спортски натпревари? 

 да 

 не 

 

13. Дали ангажираните агенции за обезбедување и редарски служби си ја 

исполнуваат обврската за обезбедување на спортскиот натпревар? 

 да 

 не 

 

14. Дали сметате дека полицијата треба да учествува во обезбедувањето на 

спортски натпревари, или да се вклучи само во случај на непочитување на 

одредби од ЗСННОСН? 

 Да, треба активно да биде вклучена 

 не, треба да се вклучи само во случај на непочитување на одредби од 

ЗСННОСН 

 

15. Дали сметате дека навивачките групи се главните предизвикувачи на 

спортските нереди? 
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 да 

 не 

 

16. Според Вас, дали предвидените санкции се соодветни против 

предизвикувачите на насилство на спортски натпревари? 

 да 

 не 

 

17. Дали се вклучени медиумите во превентивно преземање на мерки за 

спречување на насилство на спортски натпревари? 

 да 

 не 

 

18. Дали навивачките групи се предупредени и доволно информирани за 

последиците од насислтво на спортски натпревари? 

 да 

 не 

 делумно 

 

19. Дали сметате дека законската регулатива која го опфаќа спортското 

насилство е доволна и сеопфатна или треба да се извршат дополнителни 

измени и дополнувања? 

 законската регулатива е доволна и сеопфатна 

 потребни се измени и дополнувања 
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