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Апстракт 

Корупцијата е негативен општествен феномен, кој има непроценливи политички, 

правни, економски, социјални, културни, морални и други последици. Под корупција 

се подразбираат повеќекратни негативни ефекти врз целото општество, неговата 

структура, институции и прогресивни определби. Општото прифатено широко 

разбирање според кое корупцијата е „злоупотреба на јавната моќ за приватни 

интереси“, а се манифестира преку различни форми. Денеска многу е тешко да се 

дефинира корупцијата во полицијата бидејќи таа е поврзана со други форми на 

нелегална работа од страна на полициските службеници. Поширока дефиниција на 

корупцијата во полицијата подразбира нечесна, неправилна, неморална и криминална 

активност на полицискиот службеник, односно однесување кое отстапува од основните 

општествени норми, а кое се однесува на користење на првилегиите во незаконски 

дејствија. Со други зборови, полицискиот службеник сторил нешто што не смеел да го 

стори, или пропуштил да стори нешто што бил должен да го стори, а за тоа добил 

некаква награда, остварил противзаконска корист итн. Според потесната дефиниција за 

корупција во полицијата, неопходно е да се направи разлика помеѓу коруптивни 

активности, како примање мито, и криминални дејствија кои не се коруптивни - 

грабеж, провала или кражба кои полициските службеници може да ги направат за 

време на вршење на служба. Неопходна е сеопфатна општествена реакција на оваа 

негативна појава, која особено се забележува во општествата во транзиција. 

Полиција со интегритет е служба која е ослободена од корупција и злоупотреба 

од секаков вид или такви случаи се навистина ретки. Полицискиот интегритет значи 

дека полицијата постапува во рамките на своите законски овластувања, во согласност 

со воспоставените меѓународни и домашни стандарди и процедури, и на праведен и 

правичен начин што е во согласност со очекувањата на заедницата. Интегритетот на 

полицијата, како и на нејзините службеници е едно од актуелните теоретски и 

практични прашања. Целта на овој труд е да ги прикаже основните концепти, дебати и 

дилеми поврзани со интегритетот на полицијата, како јавна организација. Тоа 

подразбира, пред сè, презентирање на главните дефиниции и објаснувања за феноменот 

на полицискиот интегритет, потоа презентирање на најпознатите типологии на повреди 

на полицискиот интегритет, како и некои од факторите кои го објаснуваат постоењето 

на повреди на полициски интегритет. 
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Клучни зборови: корупција, видови корупција, одговорност, полициски 

интегритет, меѓународни прописи и документи. 

 

Abstract 

Corruption is a negative social phenomenon, which has incalculable political, legal, 

economic, social, cultural, moral and other consequences. Corruption implies multiple 

negative effects on the whole society, its structure, institutions and progressive 

determinations. The generally accepted broad understanding according to which corruption is 

"abuse of public power for private interests" is manifested through various forms. Today it is 

very difficult to define corruption in the police because it is related to other forms of illegal 

work by police officers. A broader definition of corruption in the police implies dishonest, 

irregular, immoral and criminal activity of the police officer, that is, behavior that deviates 

from the basic social norms. According to the narrower definition of police corruption, it is 

necessary to distinguish between corrupt activities, such as accepting bribes, and criminal 

acts that are not corrupt - robbery, burglary or theft without using legally acquired police 

powers. A comprehensive social reaction to this negative phenomenon is necessary, which 

should be especially emphasized in societies in transition. 

A police force with integrity means that it is a service that is free from corruption and 

abuse of any kind, or that such examples are indeed rare. Police integrity means that the 

police act within their legal authority, in accordance with established international and 

domestic standards and procedures, and in a fair and just manner that is consistent with 

community expectations. The integrity of the police, as well as its officers, is one of the 

current theoretical and practical issues. The purpose of this paper is to present the basic 

concepts, debates and dilemmas related to the integrity of the police, as a public organization. 

It implies, first of all, presenting the main definitions and explanations for the phenomenon of 

police integrity, then presenting the most famous typologies of violations of police integrity, 

as well as some of the factors that explain the existence of violations of police integrity. 

Keywords: corruption, types of corruption, responsibility, police integrity, international 

regulations and documents. 
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1. Вовед 
 

Како што сведочи историјата речиси во секоја полициска организација, полициското 

работење е професија која е преполна со можности за несоодветно однесување. 

Полициското работење е многу сложена, принудна активност која рутински се одвива 

и во приватни услови, надвор од очите на надзорниците и во присуство на сведоци кои 

често се сметаат за недоверливи. Корупцијата како злоупотреба на полициското 

овластување за добивка - е еден од најсерзионите видови на неетичко однесување на 

полциските службеници. Негативни фактори  кои влијаат во контролирањето на самата 

корупција се: неподготвеноста на полицајците да пријават коруптивни активности на 

нивните колеги полицајци (исто така познат како „Кодекс на тишината“ или „Сината 

завеса“). Неподготвеноста на полициските раководители да го признаат постоењето на 

корупција во нивните редови, се придобивките од типичната коруптивна трансакција 

за вклучените страни и недостатокот на непосредни жртви подготвени да пријават 

корупција. 

Од улогата на чувар на безбедноста на граѓаните и на државата, корупцијата, 

злоупотребата на овластувањата, бруталноста и прекршувањето на уставните права 

оставија неславен белег на полициската работа. Во последниве години, покренати се 

голем број иницијативи за зајакнување на културата на полициски интегритет преку 

применети истражувања, обука и селективни активности на ниво на поединечна 

полициски станици. Сите овие напори делумно упатуваат на заклучокот дека 

проблематичното и неетичко однесување на полициските службеници, односно 

нарушувањето на интегритетот на полицијата е едно од континуирано актуелните 

прашања во теоријата и практиката. Полицијата е одговорна пред општеството и 

заедницата да им пружи заштита на граѓаните, а додека случаите на корупција може 

значително да ја нарушат довербата на граѓаните во полицијата. 

Со оглед на наведеното, авторот на трудот се интересира за начинот на кој се 

пристапува кон интегритетот во полицијата, пред сè, на теоретски план. Целта на овој 

труд е да ги прикаже основните концепти, дебати и дилеми поврзани со интегритетот 

на полицијата, како јавна организација. Овде се вклучува презентација на главните 

дефиниции и објаснувања за феноменот на полицискиот интегритет, потоа 

презентирање на најпознатите типологии на повреди на полицискиот интегритет, како 
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и некои од факторите кои го објаснуваат постоењето на повреди на интегритетот во 

полицијата. 

Еден од најсериозните безбедносни ризици во светот е корупцијата. Сепак, тоа е 

распространето и сè уште структурно прашање кое е вкоренето во сите општествени и 

владини фази. Иако ги предупредувме креаторите на политиката во врска со 

корупцијата, „не е доволно да се укаже на стапката на корупција во неразвиените земји 

бидејќи разбирањето на корупцијата не секогаш го претставува фактот или 

сериозноста на сегашното ниво на корупција во една земја“1. Ова е значајно ако 

корупцијата стане социјален начин на живот, а испитувањето на перцепциите за 

корупцијата не го разјаснува целосното разбирање за самата корупција. Корупцијата во 

полицијата е критичен предизвик за сите владини функционери, додека за некои е 

сценарио каде што има значителна ерозија на правниот систем во смисла на верска 

нетолеранција, секташко, етничко и родово насилство и зголемена беда, неправда и 

криминал. Слабите закони и политики на владата, исто така, имаат значителни 

импликации за економскиот развој и странските инвестиции. Поради различни 

неетички активности, полицијата не може да одговори на овие проблеми.  

Корупцијата е повеќеслојна појава заснована на различни историски и социо-

економски услови во секоја земја. Последиците од корупцијата се непредвидливи и 

денес ги надминуваат националните граници, поткопувајќи се што човечкото 

општество развива во согласност со законските норми, предизвикувајќи 

нетранспарентност во работата на јавните служби, со сомнителна етичка и морална 

основа во донесувањето политички одлуки, предизвикувајќи пад на државната 

сопственост и цените во процесот на приватизација, фундаменталните вредности на 

демократскиот поредок. 

„Корупцијата е процес во кој најмалку две лица дејствуваат на штета на јавниот 

интерес и ги кршат моралните и правните норми, кршејќи ги основите на 

демократскиот развој, државноста и владеењето на правото“2. Во контекст на 

политиката, „корупцијата е злоупотреба на јавната моќ за приватна корист“. 

Според истражувањето спроведено од Транспаренси Интернешнл, невладина 

организација фокусирана на борбата против корупцијата и нејзините последици на 

 
1 Madichie, 2005, стр. 320; Quah, 2006, 2010 
2 Derenčinović, D.: Mit(o) korupciji. Zagreb: NOCCI, 2001. 
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глобално ниво, Северна Македонија во 2021 година се рангираше на 87 место во 

споредба со 180 земји во истражувањето, бидејќи Индекс на перцепција на корупцијата 

е 39 (Стандардизирани извори на податоци на скала од 0-100, каде 0 означува 

највисоко ниво на корупција, а 100 најниско ниво)3. 

По неколку години континуиран пад, Северна Македонија забележува напредок 

во борбата против корупцијата. Таа се искачи за 24 места погоре во однос на минатата 

година на најновата листа на Транспаренси интернешнл, која што го оценува 

напредокот на земјата во борбата против корупцијата. 

Полицијата е многу подложна на корупција од аспект на структура или 

организација и од аспект на субкултура на полициските службеници, што се 

манифестира во бројни можности и искушенија, што генерира отстапувања во рамките 

на професијата.4 Тоа значи дека треба институционално да се воведе силен комплексен 

превентивен систем на долг рок. Краткорочните или делумните интервенции немаат 

шанси за успех бидејќи корупцијата има тенденција да се прилагодува. 

Имено, според перцепцијата на јавноста, сообраќајната полиција е на прво 

место, но се работи за мала корупција која има голема фреквенција на настани, па затоа 

е и најзабележлива. Ова тврдење никако не смее да го прикрие проблемот и да ја 

наруши сликата за корупција во полицијата, со оглед на тоа што најсериозните случаи 

на корупција се случуваат во врска со дрогата и економските активности кои се надвор 

од очите на јавноста. 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://transparency.mk/2022/01/25/indeksot-na-perczepczi%D1%98a-na-korupczi%D1%98ata-ipk-za-2021-

godina-makedoni%D1%98a-%D1%98a-podobruva-svo%D1%98ata-poziczi%D1%98a-vo-borbata-protiv-

korupczi%D1%98ata/ 
4 Prenzler, T. (2009). Police Corruption: Preventing Misconducts and Maintaing Integrity, CRC Press, 2009. 
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1. ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ 

 

1.1. Вовед 

 

Методите за елиминација на полициската корупција преку подобрување на 

принципите на полицискиот интегритет, вообичаено ги занемаруваат нејзините корени 

кои се поврзани со општествените елементи. Со оглед на фактот дека полициската 

корупција има свои корени во општествените прилики и причините за нејзината појава 

и опстојување се навистина бројни. Спроведувањето на промена на полициските 

потреби, до одреден степен, ја трансформира заедницата која секогаш е заинтересирана 

за квалитетни услуги кои ќе ги добива особено од локалната полиција.  

За потребите на ова истражување, ќе биде користен квалитативен пристап 

(структурирани и полу структурирани интервјуа, состаноци во фокус групи и 

набљудувања) за методите на анализа од социјалните профили категоризирани според 

нивниот степен на полициска корупција, со користење на податоци кои ќе бидат 

анализирани низ призмата на секојдневната полициска работа и зачестените односи со 

локалната заедница. Ќе ги определиме и испитаме организациските и социјалните 

детерминанти на полициската корупција за да им помогнат на носителите на одлуки да 

воспостават рамки за социјална и економска политика за следење на полициската 

корупција. Почетните претпоставки ќе бидат слабата плата, недостигот на ресурси, 

моралната економија и политизацијата на полицијата кои се сигурно многу релевантни 

за полициската корупција. Дополнително, повеќето истражува сугерираат дека владата 

и ресорното министерство мора сè повеќе да ги зајакнуваат организациските, како и 

социјалните мерки со цел да ја минимизираат полициската корупција. Полициската 

корупција е појава која е присутна во сите полициски служби во светот, не можеме да 

потврдиме дека во некоја држава таа е целосно искоренета, туку генерално, станува 

збор за разлики во пристапот во справувањето со истата и дали има искрена политичка 

волја или само декларативни заложби за контрола на овие негативни текови. 

Сметаме дека првата и најважна причина за корупција е етиката на самата 

полициска организација, односно нејзините членови, која е важна компонента на 

целата полициска (суб) култура олицетворена во полициското организациско 

однесување. Бидејќи професионалната или организациската култура на одредени 

професии најчесто постои кога барањата на професијата надминуваат одредени 
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воспоставени нормални дневни работни обврски, во случајот со полициската 

професија, појавата на организациска култура во полицијата е особено нагласена со 

чувството на социјална изолација, работни ризици, специфични овластувања и 

одговорности, заеднички акции, чести контакти со асоцијални однесувања и одредени 

типови луѓе, внатрешен и специфичен систем на обука и стручно знаење стекнато во 

пракса, природата на информациите што се користат во работата итн.  

Важноста на полициската култура беше истакната бидејќи беше увидено дека 

таа зазема видно место во одредувањето на однесувањето на полициските службеници 

за време на работа и по завршувањето на работното време. Имено, формалните правила 

и наредби на полициските старешини не се единствените фактори кои го одредуваат 

однесувањето на поединците, туку тоа е посебен систем на вредности, ставови и 

однесување, кој полициските службеници го усвојуваат во однос на нивната работа, 

раководството, одредени категории на граѓаните, судовите, правото и разни појави во 

општеството кои влијаат на нивната работа. Врз основа на горенаведеното, можеме да 

заклучиме дека важните карактеристики на полициската организациска култура 

својствени за повеќето или сите полициски организации, се следните: социјална 

изолација и солидарност, етика, посветеност на мисијата, цинизам, сомнеж, 

конзервативизам, мачоизам, прагматизам, социјализација на нови членови, 

милитаризација, хиерархиски однос меѓу вработените, поддршка на владејачките 

политички структури итн. Постојат многу други карактеристики на одредени 

полициски организациски култури, кои особено се ориентирани кон заедницата и 

градат позитивен јавен имиџ, кој е карактеристичен за земјите во кои се имплементира 

моделот на полициско работење во заедницата. 

Иако многу теории кои можат да се применат во проучувањето на полициската 

корупција, современата теорија на организациска/професионална култура има важна 

предност во однос на традиционалната административна/индивидуална теорија на 

лошо јаболко: Организацискиот/професионалниот пристап е многу поподложен за 

систематско, квантитативно истражување.  

Корупцијата е исклучително тешко да се проучува на директен, квантитативен и 

емпириски начин. Бидејќи повеќето случаи на корупција никогаш не се пријавени или 

евидентирани, официјалните податоци за корупцијата најдобро се гледаат како мерки 

на антикорупциската активност на полициската организација, а не како вистинско ниво 

на корупција. Дури и со гаранции за доверливост, полициските службеници ретко се 
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одлучуваат да реагираат и начелно не се подготвени да ги пријават своите или 

коруптивните активности на друг службеник. 

Без разлика на социолошките, психолошките, правните и други претходни 

истражувања, од кои има голем број во досегашната општествена теорија и практика, 

корупцијата не е област која може да се третира како истражена, откриена, докажана. 

Развојот на општеството, општествените противречности, новите општествени односи 

создаваат нови услови во кои корупцијата добива нови облици, на неа влијаат нови 

фактори на ризик, таа создава нови последици. Во секоја фаза од развојот на 

општеството се јавуваат нови проблеми и предизвици кои, меѓу другото, бараат научно 

објаснување на феноменот на корупцијата, како и истражување на механизмите за 

зголемување на општествениот интегритет (имунитет) на корупција. Со оглед на 

природата и механизмите на дејствување, особено социјалните последици, корупцијата 

не е монодисциплинарна и бара вклучување на истражувачи од различни научни 

области. Меѓутоа, мултидисциплинарноста сама по себе нема да даде одговори на 

отворените прашања без меѓусебна поврзаност и интеракција помеѓу научните полиња 

од интерес. Затоа, корупцијата и борбата против корупцијата е интердисциплинарен 

проблем кој мора да се реши со заедничко истражување и поврзување на повеќе 

научни области. Токму тука и централно место и потребата за градење на полицискиот 

интегритет. Креирање на здрава работна средина во која секој полициски службеник ќе 

биде задоволен од условите и приликите за работа, значително го зајакнуваат 

објективниот процес на донесување одлуки од кои многу зависи и одлуката за 

рационално спроведување на законите и исполнување на полициските задачи.  

Интегритетот е еден од најважните поими, но во исто време и еден од 

најзбунувачките. На пример, иако понекогаш практично се користи како синоним за 

„морал“, постојат ситуации кога моралното однесување и дејствувањето со интегритет 

се разликуваат. Кога зборуваме за интегритетот на поединецот, односно личноста, 

тогаш мислиме на неговото однесување, а пред се на неговите мотиви, заднината на 

тоа однесување и она што го одредувало, односно го поттикнувало. Во таа смисла, 

личност со интегритет е личност која има безусловна и непоколеблива обврска кон 

моралните вредности и должности, во Кантова смисла. Кога се користи како морален 

интегритет, односно термин поврзан со доблест, „интегритет“ се однесува на 

квалитетот на карактерот на една личност и во таа смисла ја вклучува неговата 

чесност, реалност, претпазливост и други морални вредности. 
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Делатре го класифицира интегритетот како „постојано приспособување, 

подготвеност, решителност и повторно воспоставена навика за правилно постапување, 

дури и ако никој не го присилува на тоа освен самиот себе“. Тој тврди дека 

интегритетот „е незаменлив темел на доброто пријателство, правото, родителството, 

спортскиот и граѓанскиот дух, како и добрата јавна работа“.5 

Очигледно е дека планот за интегритет го поттикнува знаењето на 

организацијата за деликатни дејствија, па дури и сомнителни активности, односно 

критични точки на деловното работење во однос на можноста за корупција. Оттука, 

усвојувањето и спроведувањето на планот за интегритет е од клучно значење за 

легитимноста на институцијата која го губи интегритетот поради конфликт на 

интереси, особено непотизам и клиентелизам, кои се речиси типични проблеми не само 

за Северна Македонија, туку и за повеќето постсоцијалистички земји во транзиција во 

Југоисточна Европа. (Кандуч, 2012). Целта на Планот за интегритет е секаде да се 

зголеми ефективноста и квалитетот на услугите на институциите и организациите од 

јавна власт, што секако позитивно влијае на довербата на граѓаните во овие 

институции. Планот го испитува отпорот на организацијата на пропусти и лоши 

практики кои можат да доведат до корупција и ја проверува адекватноста на пишаните 

правила, особено можноста за нивна злоупотреба. 

Македонската полиција е во процес на реформи кои треба да придонесат 

дополнително да се гради полицискиот интегритет во нашата држава. Законските 

промени кои неодамна ја поминаа владината процедури ги адресираат прашањата на 

полицискиот интегритет на многу попрецизен и јасен начин. Воведувањето обврска за 

пријавување на промените во имотната состојба за секој полициски службеник, како и 

тестот за интегритет, ќе им дадат јасна слика на полициските раководители во која 

насока треба да ги креираат антикорупциските програми во полицијата и ќе ги 

лоцираат „жешките точки“ на кои мора да се посвети поголемо внимание во процесот 

на градење на професионалната полициска служба.  

 

1.2. Резултати од претходни истражувања 

 

Дополнително, истражувањето би можело поблиску да ги лоцира областите на 

полициската работа кои се најмногу изложени на корупција, која група на полициска 

 
5 Pagon, M., 2003. Police ethics and integrity. Police Command Studies International, Декември, интернет, 

http://www.police-studies.com/papers/police-ethics-integrity.pdf, 12.12.2021. 
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корупција е најзастапена, причините за корупцијата во полицијата и предлозите за 

нејзино сузбивање. 

Токму затоа од големо значење ќе биде да се анализираат претходните 

истражувања на темата на полицискиот интегритет, како и истражувањата во областа 

на полициските науки во целина. Анализата ќе биде насочена пред сѐ кон научните 

трудови, учебници, останати изданија на автори од земјата и од регионот, затоа што во 

почетните претпоставки ќе го промовираме интересот да се осврнеме на реален и 

мерлив систем на интегритет кој може да биде развиен, имплементиран и оценуван за 

потребите на нашата држава. 

Ќе бидат анализирани текстови на професори во областа на полициската наука, 

но и документи кои се објавени меѓународни организации кои работат во полето на 

безбедноста и владеењето на правото, а се реални партнери на полицијата. 

Полициските науки се релативно нова научна област, сѐ уште во фаза на развој, 

слично како и појавата на полицискиот интегритет. Всушност, развојот на полицискиот 

интегритет е во директна корелација со развојот на полициската наука, а степенот на 

развој зависи токму од степенот на развој на другата категорија. Имено, полициските 

службеници може да се надеваат на зајакнување на полицискиот интегритет онолку 

колку што ќе бидат подготвени да ги имплементираат научните сознанија на науката за 

полицијата и колку што ќе бидат во можност да го реализираат во практиката тоа што 

ќе произлезе од научните истражувања поврзани со полицискиот интегритет. 

Оттука, можеме да зборуваме за скромен број на научни и стручни трудови од 

областа на градењето на полицискиот интегритет во нашата држава, во земјите од 

регионот, но и пошироко. Повеќето познати текстови датираат од последната деценија 

на 20. век или од почетокот на 21. век. Најголем број автори кои се занимаваат со 

научните основи на полицискиот интегритет се од Универзитетите и полицијата на 

Соединетите Американски Држави, но има и текстови објавени во Европа, а сосема 

мал број на научни текстови од земјите во регионот. Тоа може да претставува само 

дополнителен предизвик за авторот кој би се вклучил во детални истражувања 

поврзани со полицискиот интегритет и предлагање на сознанија кои ќе бидат 

целисходни за Северна Македонија. 

Посебно значајни се резултатите од анкетата во однос на заштитата на 

полициските укажувачи и развојот на процедура за добивање информации за 

незаконско и непрофесионално постапување и однесување на колегите, што во 

моментов е една од најслабите точки поврзани со собирањето корисни информации. 
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Во нашата држава, на планот на полицискиот интегритет се преземаат бројни 

активности кои имаат за цел да го поддржат развојот на полициската професија и да 

помогнат во изградбата на полициска служба која во целост ќе одговара на потребите 

на граѓаните во современото демократско општество. DCAF – Женевскиот центар за 

управување во безбедносниот сектор има објавено Прирачник за полициски интегритет 

кој претставува многу добро четиво и значително ги проширува видиците за развојот 

на полицискиот интегритет. Дујовски (Полициска етика, 2019: 147-152) пишува за 

Принципи за градење на полицискиот интегритет, кои ќе бидат подетално разработени 

и прилагодени со цел да одговараат на условите и приликите во кои се развива 

македонската полиција. 

Покрај тоа, Државната комисија за спречување на корупцијата значително се 

посветува на изградбата на интегритет во државната администрација. ДКСК ја 

промовира и застапува политиката на интегритет и има објавено неколку документи 

(Политика на интегритет6, Насоки за примена на политиката на интегритет7 и Концепт 

за интегритет на Северна Македонија8). И чекор понатаму, ДКСК подготви и 

документи за имплементирање на системот на интегритет, меѓу кои се: 

1. Насоки за подготовка на етички кодекси во институционалното работење;9 

2. Упатство за користење на службени возила и реализирање на службени 

патувања;10 

 
6 https://dksk.mk/wp-
content/uploads/2022/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-
%D0%94%D0%9A%D0%A1%D0%9A.pdf  
7 https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%98-
%D0%97%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%90-
%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%9D%D0%90-
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3. Упатство за постапување со подароци, погодности и гостопримства во 

јавниот сектор;11 

Овие документи значително ќе помогнат да се препознае и разработи темата за 

определување на полицискиот интегритет.  

 

2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

2.1. Теоретско одредување на предметот на трудот 

 

Како што беше истакнато во воведните делови, двата основни теоретски 

пристапи кон полициската корупција значително се разликуваат од крајната цел што ја 

поставивме како визија за полициски интегритет. Додека традиционалниот 

административно-индивидуален пристап заснован на теоријата за „гнило јаболко“ ја 

дефинира полициската организација со висок степен на полициски интегритет како 

организација која ги ослободила сите морално дефицитарни поединци и прави 

значителни напори да ги спречи таквите лица да влезат во полицискиот систем - многу 

помодерна организација. Културниот пристап, кој се заснова на организациска теорија, 

како полициска организација која се карактеризира со високо ниво на полициски 

интегритет ја опишува онаа која развила професионална култура нетолерантна кон 

корупција. 

Затоа, предмет на ова истражување е институционалниот интегритет на 

полицијата, односно нормативниот и вредносен систем на полицијата, што ја прави 

отпорна на сите предизвици за злоупотреба на спецификите на полициското работење. 

Димензиите на интегритетот, главните истражувачки прашања и основните цели на 

истражувањето се нагласени во воведот. 

 
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%94%D0%9A%D0%A1%D0%9A.pdf  
11 https://dksk.mk/wp-
content/uploads/2022/03/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-
%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-
%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf  

https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/02/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%94%D0%9A%D0%A1%D0%9A.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/02/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%94%D0%9A%D0%A1%D0%9A.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/02/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%94%D0%9A%D0%A1%D0%9A.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/02/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%94%D0%9A%D0%A1%D0%9A.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
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Полициската корупција е раширена во сите полициски служби и не може да се 

истакне пример на држава каде оваа негативна појава не постои или е изграден систем 

на мерки кои во целост ги прават отпорни на корупција процедурите и практиките на 

извршување на полициските работи. Но, прашање на силна волја и посветеност е 

начинот и пристапот преку кој ќе се одговори на прашањето на борбата против 

полициската корупција. Некои земји отишле чекор подалеку од останатите и изградиле 

бројни ефикасни мерки за контрола и сузбивање (пред се земјите од развиениот свет – 

западноевропските земји, САД, Канада, Австралија, Нов Зеланд, Сингапур и други). 

Други земји пак (земјите во развој меѓу кои спаѓа и Северна Македонија како и сите 

земји во регионот вклучително и земји членки на ЕУ, како и други земји во светот кои 

се нарекуваат демократски) сѐ уште се во фаза на препознавање, лоцирање и 

утврдување на начини преку кои најсоодветно би се бореле против полициската 

корупција. За недемократските земји слободно може да се истакне дека ниту имаат 

волја ниту имаат потреба да развиваат политики на полициски интегритет со цел 

спречување на полициската корупција. 

 

2.2. Појмовно категоријален апарат 

 

Појмовно-категоријалниот апарат е особено значаен сегмент заради утврдување 

на најважните поими и термини кои ќе бидат користени во процесот на подготовка на 

научни трудови. Јасната елаборација и прецизната определба што навистина ќе биде 

предмет на обработка, како и неговите епистемиолошки обележја, можат да ги 

нагласат особеностите и карактеристиките на трудот. 

Во магистерскиот труд најчесто ќе бидат користени следните поими: 

Корупција - Етимолошки, терминот корупција потекнува од латинскиот збор 

corruptio, што значи расипаност, изопаченост, разврат, поткуп, расипаност, распаѓање, 

фалсификување. Граѓанската правна конвенција за корупција на Советот на Европа12 е 

прв обид за усогласување на единствените принципи и правила на меѓународно ниво 

во областите на граѓанското право и корупцијата и е важна за другите прашања што ги 

обработува. Под корупција, тоа значи барање, нудење, давање или прифаќање, 

директно или индиректно, поткуп или друга недозволива корист или можност што го 

 
12 Civil Law Convention on Corruption, concluded at Strasbourg on 4 November 1999., CETS No.: 174 
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нарушува правилното извршување на должноста или однесувањето на примателот на 

поткупот или недозволената корист од истата. 

Интегритет - Често се зборува за степенот на интегритет на лидерите, т.е. 

лидерите на заедниците и важните историски личности, а високо се цени интегритетот 

на избраните јавни функционери. Меѓутоа, постигнувањето договор за тоа од што 

всушност се состои интегритетот меѓу теоретичарите не е ниту лесно ниту едноставно. 

Некои тврдат дека тоа е чисто формален однос кон конзистентноста, други дека 

првенствено е прашање на индивидуален интегритет, додека некои мислат дека 

интегритетот вклучува субјективни и објективни морални барања.13 

Полиција - Првите објаснувања за полициската корупција се фокусираа на 

одговорноста на поединците за нивното однесување. Теоријата претпоставува 

постоење на лоши поединци, или „расипани јаболка, кои се одговорни за полициската 

корупција бидејќи ја „корумпираат“ полициската организација исто како што расипано 

јаболко ја расипува целата кошница со јаболка. Корумпираните луѓе можат морално и 

лично да се инфилтрираат во полициска организација, користејќи ги своите девијантни 

предиспозиции за извршување недозволиви активности. Таквите поединци дејствуваат 

без ничие знаење, а камоли поддршка. 

Превенција, обука и едукација - Превенцијата на три нивоа (примарно, 

секундарно и терциерно) претставува добро позната криминолошка категорија (Мешко 

2000). Кога се подготвува и спроведува ваква програма за обука, треба да се има свесен 

дека  спречувањето на корупцијата и недоличното однесување не се постигнува преку 

ноќ, дека програмата за обука мора да се подготви и врз основа на методологија чекор 

по чекор, каде што секој чекор е важен, не е неизбежен и незаменлив. Овој тип на 

програма за обука и нејзината методологија ја одразуваат практичната примена на 

етиката (изразена преку корисноста на нејзината примена во секојдневната практика), а 

со тоа и припаѓа на полето на секундарната превенција. 

Професионалност - Со цел да се зајакне полицискиот професионализам, се 

препорачува полицијата на Република Северна Македонија да донесе правилник со кој 

ќе се уреди прашањето за неусогласеноста на полициските должности со другите 

должности. Ова треба да биде многу корисна алатка за избегнување судир на интереси 

и борба против корупцијата во сопствените редови. 

 
13 Miller, C., “Integrity”, in: International Encyclopedia of Ethics (ed. LaFollette, H.), Wiley-Blackwell, 2013 
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Внатрешна контрола - Внатрешната контрола во одредени државни органи и 

нивните работни единици е нераскинлив дел од поширокиот систем на јавна контрола. 

А, односот помеѓу концептите на внатрешна контрола и спречување на корупцијата 

укажува на една многу динамична и оперативна димензија, која во никој случај не 

може да се сфати одделно и изолирано од нејзиниот поширок контекст, но затоа е 

потребно да се тргне од самите основи на јавноста. 

Меѓународни и домашни документи за интегритет - Меѓународните 

институции го насочија своето внимание на создавање сеопфатни стандарди кои би 

биле ефикасен механизам за борба против корупцијата. Практиката во земјите кои 

минаа низ период на транзиција од социјализам во модерна демократија покажа дека 

злоупотребите на државните ресурси како и државните пари се многубројни за време 

на процесот на приватизација, јавни набавки и други деловни односи во кои играат 

одредени општествени и државни структури важна улога. Оттука, ќе посветиме 

посебно внимание на два аспекта кои се важни за откривање на можни кривични дела 

извршени за време или по горенаведените процеси - постапката за ревизија и 

постапката за финансиски истраги што доведуваат до откривање на кривични дела. На 

внатрешен план, ДКСК е институцијата која посветено ги гради капацитетите за 

градење на интегритетот во државните институции и објавила повеќе документи кои ќе 

бидат анализирани во текот на изработката на магистерскиот труд. 

Реформи - Модерната технологија, образованието и обуката за полициските 

службеници и раководни работници во полицијата, како и подобрите врски со 

заедницата, се сметаат за најважни очекувања од полициското работење во иднина. 

Многу е важно полициските водачи да ја вршат својата работа професионално, да ги 

водат своите службеници на овој начин и сите заедно да имаат отворен и искрен 

дијалог со нивните заедници. 

 

2.3. Операционално одредување на предметот на трудот 

 

Природата на полициската професија дава можност да се вклучат во коруптивни 

практики кои инаку не би биле достапни за поединци (Johnson, Cox III, 2004–2005). Се 

тврди дека таквото однесување е познато, поддржано, а во некои случаи дури и 

научено од соработниците и/или претпоставените (Delattre, 2006). Организациските и 

културните аспекти на полициската професија, кои се сметаат за одговорни за 

корупција и кои затоа се во фокусот на напорите за полициска контрола на 
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корупцијата, а вклучуваат: легализација на полициското отстапување, јавна 

перцепција, изолација и дискреција, надзор итн. (Kappeler et al., 1994). 

Полициските службеници се ограничени со можностите за напредување во 

полициските станици. Повеќето полициски станици имаат ограничени достапни 

позиции со голем број поединци кои се натпреваруваат за раководни позиции, со што 

доаѓа и повисока плата. Ограничувањата и бариерите за напредување создаваат 

средина во која многу поединци се незадоволни со нивните приходи или позиции на 

моќ во станицата/службата. Таквите поединци може да станат крајно незадоволни и да 

почнат да се впуштаат во недозволени активности како начин да ја подобрат 

сопствената економска ситуација, или може да се спротивстават на оние кои ги 

игнорирале и не ги сметале за напредок (Kappeler et al., 1994). Затоа во современите 

полициски служби, меѓу кои, се разбира спаѓа и нашата, се воведува и имплементира 

систем за развој во кариерата кој ги поставил стандардите кои поединецот треба да ги 

исполнува за да има можност за напредување во кариерата. Системот на кариера во 

МВР ќе биде посебен составен дел од магистерскиот труд и ќе се обидеме да ги 

лоцираме и истражиме слабите и силните страни на тој систем, со цел да дадеме 

препораки за подобрување на истиот во насока на градење на полицискиот интегритет. 

Во текот на изминатите дваесет години, прашалникот за полициски интегритет 

дизајниран од Карл Клокарс и Сања Кутњак Ивковиќ во средината на 1990-тите беше 

имплементиран во 23 земји, вклучувајќи ги Хрватска, Словенија, Унгарија, Чешка, 

Босна и Херцеговина, Полска и Романија (Kutnjak Ivković, Haberfeld,, 2015). Повеќето 

истражувања за полицискиот интегритет се фокусираат на една земја, но во некои 

студии авторите ги споредиле резултатите од истражувањето во „нивната“ земја со 

резултатите од другите земји (првенствено оние во Соединетите Држави како прв сет 

на резултати). Анализата на тие резултати дополнително ќе ни помогне во давањето 

конкретни предлози за градење на полицискиот интегритет во нашата држава. 

Анализата и меѓусебната зависност на полицискиот интегритет и полициската 

корупција ќе дадат можност да се согледаат приликите во македонската полиција од 

повеќе аспекти, а ќе може да се оцени и влијанието на досега спроведените проекти и 

активности со цел да се потенцира или отфрли нивната корист и поддршка за 

процесите во полицијата.  
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3. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Целта на истражувањето е да се утврдат моменталните сознанија за предизвикот 

на интегритетот во полицијата. 

Со цел да се дефинираат креаторите на политиките со основните вредности за 

дизајнирање на долгорочен антикорозивен план насочен кон подобрување на 

социјалната клима, магистерскиот труд ќе има за цел да ги дефинира организациските 

и социјалните фактори вклучени во градењето на полицискиот интегритет, а особено 

во насока на спречување на полициската корупција. 

Главната цел на ова истражување е да предложиме низа основни вредности 

преку квалитативна анализа која им овозможува на креаторите на политиките да 

воспостават општествени политики за следење на развојот на интегритетот во 

полицијата и неговата корелација со полициската корупција, а преку подобрување на 

низа социјални мерки кои може да придонесат за подобрување на материјалната 

состојба кај полициските службеници, но и поголемо задоволство од реалните 

случувања во полиција. Ова несомнено ќе има и позитивно влијание за односите 

помеѓу полицијата и јавноста односно секојдневната интеракција полициски 

службеник – граѓанин. 

Истражувачите, односно научните работници дополнително придонесуваат за 

списокот на општествени причини кои водат кон полициска корупција, најчесто преку 

евалуација на релевантните методи. Дополнително, во изработката на магистерскиот 

труд ќе вклучиме и анализа на документи од кои може да се заклучи дека државите 

постојано развиваат социјални мерки за да ја ублажат полициската корупција. 

Полициската корупција претставува сериозен проблем во сите полициски 

служби во регионот, па затоа една од целите на овој магистерски труд ќе биде и 

анализа на антикорупциската политика во земјите во регионот, односно согледување 

на успешните практики и нивната евентуална применливост во Северна Македонија. 

Поврзувањето на корупцијата и отпорноста на какви било надворешни влијанија во 

полицијата и во редовните полициски активности е значајно од повеќе аспекти. 

Развојот на политики за интегритет ќе има директно позитивно влијание на 

намалувањето на корупцијата во полицијата. И обратно, недостатокот на квалитетни 

политики негативно ќе влијае на лошиот тренд на зголемување на непочитувањето на 

законските прописи и на спроведување на лоши практики во полицијата. 
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4. ХИПОТЕТИЧКА РАМКА 

 

Рамката за хипотетичко истражување се состои од една општа и шест посебни 

хипотези. Со оглед на тоа што во Северна Македонија сè уште не е спроведено 

сериозно истражување за полицискиот интегритет, тргнуваме од следната појдовна 

хипотеза: 

Градењето на полицискиот интегритет во полицијата во Северна Македонија 

(образование, полициско образование, прописи, должина на полициска служба, развој 

во кариерата, тест за интегритет, пријавување на имотна состојба) позитивно ќе влијае 

на односот на полициските службеници кон полицијата како професија (спроведување, 

етичко однесување, „кодекс на молчење“, влијанието на социјалната средина итн.). 

 

4.1. Посебни хипотези 

 

Врз основа на општата хипотеза, следните посебни хипотези се формулирани за 

испитување и тестирање: 

1. Нема статистички значајни разлики во нивото на свесност на полициските 

службеници за правилата за неприфатливи облици на однесување во службата 

во однос на нивните социо-демографски карактеристики. 

2. Нема статистички значајни разлики во степенот до кој полициските службеници 

ги поддржуваат правилата за неприфатливи форми на однесување во службата 

во однос на нивните социо-демографски карактеристики. 

3. Нема статистички значајни разлики во степенот на свесност на полициските 

службеници за санкциите што им се закануваат во случај на прекршување на 

правилата за неприфатливи облици на однесување во службата поради нивните 

социо-демографски карактеристики. 

4. Нема статистички значајни разлики во степенот на подготвеност на 

полициските службеници да пријават неприфатливо однесување на нивните 

колеги во однос на нивните социо-демографски карактеристики. 

Посебните хипотези го одразуваат моделот на интегритет што го користиме, а 

кој се состои од елементите наведени во теоретскиот дел:  

1) организациски правила (информации и поддршка);  

2) контрола на недолично однесување (информации и ставови за санкциите);  

3) код за молчење (ниво на подготвеност да се пријави неприфатливо однесување);  
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4) социјален контекст (колку тешко се оценуваат одредени однесувања - во 

корумпирано општество, полициските службеници се сензибилизирани и со 

помала веројатност да забележат такво однесување). 

 

5. НАЧИН НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Комплексноста на феноменот на полициски интегритет, хипотетичката рамка и 

поставените цели на истражувањето ја определуваат и примената на повеќе методи за 

собирање искуствени записи и за нивна анализа. 

Со цел да се измери полицискиот интегритет како функција на полициската 

организација и полициската култура, како многу користен документ го оценуваме 

стандардизираниот квантитативен прашалник, од авторите се Клокар и Кутњак 

Ивковиќ, а со цел да се примени прашалникот во секоја поединечна земја, се прават 

прилагодувања на конкретниот социјален контекст. 

Прашалникот опишува четиринаесет хипотетички ситуации кои опфаќаат 

широк опсег на однесувања: од оние првенствено поврзани со конфликт на интереси до 

случаи на поткуп и кражба во службата. Од испитаниците се бара да ја оценат секоја од 

овие ситуации одговарајќи на седум прашања. Шест од овие седум прашања се 

креирани за да се процени нормативната тенденција на полицијата да се спротивстави 

на предизвиците на злоупотреба на моќта. Прашањата се поставени во парови така што 

од испитаниците се бара:  

(1) нивниот личен став и оценка за односот на повеќето полициски службеници за 

сериозноста на конкретна ситуација на полициска корупција;  

(2) став за тоа каква санкција треба да следи за опишаното однесување на полициски 

службеник; и  

(3) ниво на лична подготвеност да пријави неприфатливо однесување од страна на 

полициски службеник во опишаната ситуација и проценка на тоа ниво од повеќето 

полициски службеници.  

Последното од овие седум прашања бара од испитаниците да оценат дали 

однесувањето на полицаец опишано во замислена ситуација всушност би 

претставувало кршење на правилата на службата. 

Ситуациите претставени во прашалникот се вообичаени форми на 

неприфатливо однесување на полициските службеници и во Северна Македонија (како 

и во други земји во регионот каде вакви истражувања веќе се реализирани), со посебно 



24 
 

внимание да бидат јасни, без збунувачки и комплицирани детали кои би можеле да 

доведат до амбивалентност во толкувањето на опишаното однесување на полициските 

службеници и процената на нивните мотиви.  

Некои од овие ситуации се засноваат на претходни слични истражувања, додека 

други се производ на искуството. Испитувачот ќе добие инструкции да ги подготви 

испитаниците (полициските службеници) за сите презентирани ситуации и да дадат 

одговори кои ќе имаат силна употребна вредност. Полициските службеници кои ќе 

бидат испитаници во ова истражување ќе имаат најмалку пет години работно искуство 

во полициска служба, чии работни оценки се задоволителни и кои никогаш немале 

дисциплински проблеми. Податоците ќе бидат собрани со помош на анкетна техника 

која е доброволна и анонимна.  

 

5.1. Анкета 

 

За да се испитаат перцепциите за корупција во полицијата, ќе се користи 

методот на групна и директно спроведена писмена анкета меѓу испитаниците. Како 

инструмент за анкета, ќе биде дизајниран писмен анкетен прашалник: Анкета за 

перцепциите за корупција во полицијата, која содржи прашања / тврдења 

класифицирани групи. 

 

5.2. Статистички методи 

 

Ќе се користат статистички методи за статистичка обработка на податоците што 

ќе се собираат со методот на анкета со помош на анкетен прашалник. Ќе се 

применуваат методи на описна (дескриптивна) статистика и методи на инференцијална 

(аналитичка) статистика. Податоците и резултатите од статистичката обработка на 

податоците ќе бидат претставени во табели и графикони. 

 

5.3. Метод на анализа на содржина 

 

Методот на анализа на содржина ќе се користи за да се анализираат бројните 

домашни и меѓународни документи поврзани со полициската корупција и полицискиот 

интегритет. Претходно во текстот веќе беа наброени повеќето документи кои се јавно 

достапни и на кои ќе се темели истражувањето. 
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5.4. Структуриран и неструктуриран вид на интервју 

  

Користењето на интервју е препорачливо секогаш кога има простор да се 

осознаат ставовите и плановите на полициските раководители кои имаат активна улога 

во градењето на политиките за градење на полициски интегритет и борба против 

полициската корупција. Ќе бидат реализирани повеќе интервјуа со полициски 

старешини, но и со полициски службеници за да ги откриеме најзначајните потреби за 

полицијата, а кои се во насока на подобрување на квалитетот на полициските работи. 

Исто така, интервју ќе биде реализирано и со професионалци вработени во 

меѓународните организации, а кои работат на развој на полицијата во нашата држава, 

првенствено со претставници на ОБСЕ, ДЦАФ и други. 

 

6. НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 

 

Очигледно е дека темата на полицискиот интегритет во нашата држава добива 

на значење и актуелност, но проблемот е конкретното спроведување на мерките за 

градење на полицискиот интегритет и сузбивање на корупцијата во пракса. Затоа, 

сметаме дека е важно да направиме скрининг што можеме да се реализира со примена 

на научните истражувања што ќе се спроведат, а чии основни детерминанти се дадени 

во овој труд. Вака спроведеното истражување, доколку се спроведе на репрезентативен 

примерок, ќе придонесе за воспоставување на квалитетни сознанија за проблемот со 

полицискиот интегритет и со корупцијата во полицијата. 

Истражувањето би можело поблиску да ги лоцира областите на полициската 

работа кои се најмногу изложени на корупција, која група на полициска корупција е 

најзастапена, причините за корупцијата во полицијата и предлозите за нејзино 

сузбивање. 

Особено е важно полициските службеници да размислуваат за заштита на 

информаторите и да развијат постапка за добивање информации за незаконско и 

непрофесионално работење и однесување кај полициските службеници. Еден од 

начините секако е заштитеното внатрешно пријавување, но не смеат да бидат 

заобиколени и бројните можности за добивање информации од граѓаните или 

институциите. 
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Се надеваме дека ова истражување барем делумно ќе ја пополни празнината со 

размислување за многу извори на корупција во полициските единици. Проблемот со 

полициската корупција во Северна Македонија е комплициран, а во една студија 

нејзините бројни конфигурации и карактеристики не можат целосно да се објаснат. 

Иако овој магистерски труд има за цел да отиде подалеку од испитувањето на 

полициските реформи, полициските процеси и напорите за елиминирање на 

корупцијата во полицијата, сепак свесни сме дека можностите да се опфатат сериозни 

целини и да се утврдат јасни принципи за развој на креативни и квалитетни политики – 

се ограничени. Дел од истражувањето ќе се фокусира на економските, културните и 

политичките причини за полициска корупција. Полициската корупција во Република 

Северна Македонија е илустрирана и политизирана, институционализирана и 

легитимирана. Така, важно е да се испитаат неколку предизвикувачи, кои се од 

поширока релевантност за многу други делови на развој, на полициската корупција во 

Република Северна Македонија. 

Општествената оправданост на трудот се огледа и во фактот што ќе се зафати со 

отворање на една многу значајна тема како што е полицискиот интегритет и тоа токму 

во времето кога се отвораат сериозни законски можности за градење на интегритетот 

во полицијата и кога секој научен и стручен труд во оваа област ќе има соодветно 

влијание за поддршка на отворените процеси.  
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2. КОРУПЦИЈА ВО ПОЛИЦИЈАТА 
 

Од средината на педесеттите години на минатиот век, корупцијата е предмет на 

проучување на проблемот со полицискиот интегритет и девијантните форми на 

однесување во рамките на полициската организација. Делото на Баркер и Робак14, чија 

типологија на полициска корупција сè уште се смета за една од највлијателните обиди 

да се подели полициската корупција и се смета за придонес во истрагата за 

полициската корупција, е фактот дека на корупцијата веќе се гледа не само од 

перспектива на „лошо јаболко“, туку и од гледна точка на постоење на специјална 

полициска субкултура. Карл Б. Клокарс15 (кој го спроведува овој тип на истражување 

од средината на 1970-тите), дадоа посебен придонес во истрагата за полициската 

корупција, која беше само дел од меѓукултурната студија за полицискиот интегритет. 

Оваа покажа дека полицајците во Република Северна Македонија генерално имаат 

тенденција да ја толерираат полициската корупција.  

Ако ја погледнеме полициската корупција историски, секако ќе заклучиме дека 

полициската корупција не е феномен што ја карактеризира модерната полиција (од 19 

век наваму), туку дека полициската корупција постои уште од почетокот на 

постоењето на полицијата, односно содржината, улогата и важноста на службата која 

ги извршувала полициските работи низ историјата. 

Покрај тоа, еден од најстарите, ако не и најстариот историски забележан случај 

на корупција може да биде поврзан со полициска корупција. Имено, во декември 1997 

година беше објавено дека тим холандски археолози пронашле во Раки, Сирија, околу 

150 плочи со клинесто писмо што укажува дека локалитетот бил центар на асирската 

цивилизација уште од 13 век п.н.е. Пронајдена е специјална сервисна архива, која 

одговара на современите министерства за внатрешни работи, со информации за тоа 

како вработените примале мито, вклучувајќи имиња на високи функционери, па дури и 

име на асирска принцеза16. 

 
14 Roebuck, J. B., & Barker, T. (1974). A typology of police corruption. Social Problems, 21(3) 
15 Klockars, C. B., Kutnjak Ivkovich, S., A cross-cultural study of police corruption, The 47th Annual Meeting 

of the American Society of Criminology, Boston, Massachusetts, November 1995. 
16 Работен документ на Европскиот парламент "Measures to Prevent Corruption in EU Member States" март 

1998. 
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Гледајќи ги современите полициски организации во контекст на корупцијата, ќе 

споменеме уште еден интересен факт. За британската полиција на крајот на 

деветнаесеттиот век (викторијански период) остана карактеристична песна која вели 

дека „секој полицаец / има златен часовник и синџир“ („every member of the Force / has 

a watch and chain of course“), како алузија на Боби полицајците, за кои постои тврдење 

дека во тоа време ги ограбувале заспаните пијани луѓе по улиците на Лондон17. 

Со оглед на тоа што основната функција на полицијата е да се грижи за 

спроведување на законот, корупцијата во нејзините редови е суштинска негација на 

целта на оваа служба и институција. Присуството на корупција во полицијата ја 

доведува во прашање можноста за спроведување на стратегија за борба против 

корупцијата и другите форми на криминал, особено организираните форми, односно 

подготвеноста и способноста на полицијата да ги открие кривичните дела и нивните 

сторители и да обезбеди лични и материјални докази во постапката. 

Поради својата исклучителна положба во општеството, полицијата е изложена 

на притисоци за поткуп од сите страни: одоздола (од криминалци), однадвор (од 

граѓани кои не се криминалци, но во чиј интерес можеби е да го прекршат законот во 

одреден момент), како и  од управните органи (општински, градски, републички и сл.). 

2.1. Причини за корупцијата во полиција  
 

Причините за корупција во полицијата произлегуваат од основните причини за 

корупција во општеството, со одредени специфики во однос на улогата и значењето на 

полицијата во општеството, како и задачите што ги извршува полицијата. Полициската 

организација поради своите специфични овластувања и задачи има одредени 

специфики, кои ја прават (релативно) различна од другите организации, особено од 

профитабилен карактер, но и институциите на државниот апарат. Главните елементи 

кои ја одредуваат специфичноста на полициската организација се полициската 

професија,  принудниот карактер на полициската функција, задачите што ги извршува 

полицијата, полицијата како орган на државната управа, но и служба за граѓаните... 

Полициската професија може да се дефинира како ангажирање во полициска работа во 

форма на постојано и платено занимање, врз основа на поседување посебна 

 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Ask_a_P%27liceman 
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професионална квалификација. Трајноста на занимањето, платата и професионалната 

подготвеност се, според тоа, трите најважни (елементарни) карактеристики на 

полициската (како и секоја друга) професија.  

Гледајќи го етиолошкиот карактер на полициската корупција, како два главни 

(не единствени) фактори (причини) на полициската корупција, и појавата и опстанокот 

на корупцијата, не постои или е ограничен систем на вредности на полициската 

организација што поттикнува и промовира чесност и етика кај полициските 

службеници и ниски плати и дестимулирачки пакет на нематеријални бенефиции кои 

спречуваат професионализам, професионална работа, унапредување, професионална 

обука и многу други фактори. 

Кога станува збор за причините на полициската корупција, секако 

карактеристиките на полициското организациско однесување (полициските 

субкултури) се важни за појавата, етаблирањето, но и искоренувањето на корупцијата. 

Специфичната субкултура на полициските службеници, пак, може да поттикне да се 

започне со најблагите облици на поткуп (на пр. со поддршка на ставот дека 

општеството, недоволното плаќање за нивната работа, покажува неблагодарност кон 

припадниците на оваа професија), но и силно дејствува во борбата против ваквите 

појави.18 Доколку не е воспоставен етички кодекс меѓу самите полициски службеници, 

односно во самата полициска организација, што подразбира чесност на самите 

полициски службеници или уште повеќе доколку се фаворизира нечесноста 

олицетворена преку поткуп (или од членовите или непосредните претпоставени или со 

игнорирање на дисциплинскиот, прекршочниот или кривичниот прогон), се разбира 

дека ќе завладее, корупцијата во полицијата, без разлика на сите други аспекти на 

општествената контрола. 

Од друга страна, ако етичкиот кодекс на една полициска организација е многу 

висок и ако односите меѓу полициските службеници во организацијата се солидарни, 

јасно е дека корупцијат а меѓу нејзините членови нема да најде соодветна почва, 

односно дека ќе бидат многу ефикасни во спречувањето на корупцијата,  истата ќе 

биде потисната, односно неефективна, што е можеби најдобрата превенција од 

корупција во полицијата. Појавата на социјална изолација и потребата од взаемна 

заштита во полициските акции доведуваат до силна солидарност меѓу полициските 

 
18 Đ. Ignjatović, Kriminologija, Policijska akademija Beograd, 1996. godine, str. 261 
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службеници. Социјалната дистанца на полицајците резултира со тоа што полицајците 

се свртуваат кон меѓусебно дружење, што се одразува со максимално трошење на 

слободното време со колегите од работа, што секако може да има негативно влијание 

(иако има и многу позитивни конотации). Солидарноста меѓу членовите на 

полициската организација се толкува на два начина. Додека од една страна постои 

мислење дека солидарноста е опасност од прикривање (ситни) грешки на колегите и 

слични појави, како и коруптивно однесување на полициските службеници, од друга 

страна се посочува дека солидарноста не е кохерентна како што изгледа на прв поглед 

туку само помеѓу одредени категории вработени во полиција (во одредени служби или 

во редовите на вработените)19. 

Етиката на полициските службеници како карактеристика на полициската 

организациска култура е (или треба) да биде препознатлива. Содржината на етиката 

како карактеристика на организациската култура на полициските структури се 

принципите и нормите на односот на полициските службеници кон нивната работа, 

организација, граѓаните и општеството во целина, со посебен акцент на моралната 

должност на полициските службеници да им служат на граѓаните, да го штитат 

нивниот имот, нивните животи и права и слободи, да бидат хумани, непристрасни, 

трпеливи и особено чесни и бескомпромисни во борбата против криминалот, никогаш 

не служејќи се со нечесни средства и методи и никогаш не употребувајќи непотребна 

сила и насилство. Исто така, етиката на припадниците на полицијата бара водење 

примерен приватен живот, како и апсолутна посветеност на општествените цели и 

идеали и фаворизирање на идеалниот тип на личност кон кој општеството се стреми. 

Полицајците од аспект на неетичност, корупција, па дури и криминализација на 

поединечни полициски службеници се најчестите примери на корупција во полицијата. 

Тоа е особено видливо кога станува збор за појавата, но и кога станува збор за 

одржување на корупцијата во полицијата, бидејќи е јасно дека помладите полицајци 

(по искуство и стаж) се идентификуваат со постарите по однесување и систем на 

вредности (и корупција), па ако постарите поддржуваат или изразуваат корупција, 

јасно е дека помладите ќе се идентификуваат со нив. 

Меѓутоа, доколку  се преземаат енергични мерки (без разлика на процедурите за 

внатрешна институционална или друг вид на контрола), корумпираните полицајци 

сигурно ќе бидат идентификувани и се многу брзо подложни,  на внатрешна 

 
19 Bogoljub Milosavljević, Nauka o policiji, Policijska akademija Beograd, 1997. godine, str. 588. 
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дисциплинска или прекршочна и кривична постапка. Тогаш е јасно дека полициското 

организациско однесување (полициска (суб/пот) култура) секако има влијание, ако не и 

примарно, врз појавата и одржувањето, но и врз искоренувањето на корупцијата во 

самата полициска организација. Кога станува збор за борбата против корупцијата во 

полицијата, за што ќе стане збор подоцна, мора да се посвети максимално внимание на 

етиката на полициските службеници во рамките на полициското организациско 

однесување. 

Социјалниот статус на припадниците на полицијата е многу важен елемент на 

корупцијата во полицијата. Социјалната дистанца на полицијата кон граѓаните (но и 

обратно), што се рефлектира во неформалната комуникација помеѓу полицијата и 

граѓаните, се карактеризира со одредена далечина во комуникацијата со граѓаните, 

фаворизирање на комуникација и дружење со полициски службеници, исклучување 

или намалување на комуникацијата со граѓаните, било на службена основа или за 

други прашања. Ваквата дистанца се огледа и во исклучувањето на полициските 

службеници од различни општествени настани во кои по природата на работите треба 

да бидат вклучени (родителски средби, семејни собири, забави), што секако создава 

одредена негативност кај припадниците на полицијата.20 Доколку полицијата нема 

соодветна позиција во општеството и не ја ужива довербата на заедницата, условите за 

корупција, односно корупција на самите полициски службеници се повисоки.  

Доколку таквата положба во општеството е придружена со недоволна 

материјална награда, тогаш полицискиот службеник станува особено ранлив и склон 

кон корупција. Дури и во полициска организација која се карактеризира со високи 

морални принципи и етика на полициските службеници, корупцијата секако ќе се 

манифестира доколку нивниот материјален статус не е соодветен, односно доколку 

нивните приходи (плата и други материјални приходи врз основа на работа) не им 

дозволуваат соодветен социјален статус. Овде можеме да разликуваме две причини за 

полициска корупција.  

Првата се однесува на платата што ја добиваат полицајците. Иако забележливо е 

дека полициските службеници постојано се жалат на висината на приходите (што не е 

карактеристика само на полицијата на нашето подрачје и околината, туку на речиси 

сите полицајци во светот), доколку платата не дозволува пристоен и достоинствен 

 
20 Bogoljub Milosavljević, Nauka o policiji, Policijska akademija Beograd, 1997. godine, str. 588 
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животот на полициските службеници, без разлика на нивната етика ќе биде тешко да се 

одолее на искушението да не се земат понудените пари (или други привилегии), од 

почеток само како компензација за сработеното, но многу брзо за незавршена или 

лошо завршена работа, по што тоне во корупција, поради тоа што овие „приходи“ му 

овозможуваат да живее релативно пристоен живот, а сепак да работи полициска 

работа. Ако на тоа се додадат секојдневните проблеми на полицајците (бидејќи ги 

имаат, како и сите други луѓе) конкретизирани преку нерешени станбени прашања, 

школување деца, купување автомобили и друго, постојат полицајци кои нема да се 

придржуваат до етичките и моралните норми и да се спротивстави на искушението, ако 

нема друга причина, тогаш заради обезбедување подобри услови за живот на 

сопственото семејство.  

Од друга страна, втората форма на корупција во полицијата поради 

материјалниот статус се рефлектира во недостаток на мотивациони елементи. Имено, 

доколку полициската организација и внатрешниот систем не ја фаворизираат 

професионалноста и стручноста преку напредување, стручно усовршување, 

материјална и професионална сатисфакција за постигнати исклучителни резултати и 

придонес во работата (што е последица на политичкото влијание врз полицијата и 

депрофесионализацијата на полициското раководство), со истовремено напредување на 

необразовани политички подобни кадри, и со преместување на иницијативноста, 

стручноста, критичката работа, секако професионални, образовани и професионални 

полициски службеници, како одговор на ова, ако не доведе до корупција (што е 

директна последица), потоа секако преминување од полициската организација во 

приватниот безбедносен сектор или други индустрии каде што нивниот квалитет, 

стручност и способност ќе бидат ценети (и соодветно платени), додека политички 

подобните и непрофесионалните, неспособните и затоа склони кон корупција, ќе 

останат во полицијата. Се разбира, платите како индивидуална мотивација (во смисла 

на неприбегнување кон понудениот поткуп) во никој случај не претпоставуваат 

очекуван автоматизам на неговото дејствување врз гаранцијата дека полициските 

службеници нема да посегнат по поткупот. Овој однос е многу покомплексен и 

пософистициран и, освен висината на платата или воопшто материјалните награди, на 

него влијаат и низа индивидуални, субјективни и објективни фактори кои се присутни 

низ субјективната структура на полицискиот службеник. Сумирајќи, можеме да 

констатираме дека платите во полицијата, односно материјалното задоволство од 
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полициската работа мора да вклучуваат нормална егзистенција, како за полицаецот 

така и за членовите на неговото семејство, за да не се појави евентуална корупција како 

неопходност за опстанок и нормално функционирање.  

Овластувањата и надлежноста на полицијата, особено дискрецијата на 

полицијата, секако се важни елементи на корупцијата. Имено, огромниот број 

овластувања и различните определби на сите членови на јавните служби се 

потенцијална причина за корупција во јавниот сервис, но дискрецијата на полицијата, 

како и на другите овластувања секако е специфична за корупцијата на полициските 

службеници. Имено, дискреционите права на полицијата се многу важни затоа што 

често и во најголема мера од нив зависи дали законот ќе се применува за некого 

доколку го прекршил. Од ваквата состојба се наметнува еден апсурд поврзан со 

корупцијата во полицијата - затоа на полициските службеници постојано им се нуди 

мито за непостапување, односно им се нуди награда за неизвршување на сопствените 

должности и задачи. 

Контролната функција во полицијата секако треба да има влијание врз 

корупцијата, без разлика за каква контрола се работи, односно дали е надворешна или 

внатрешна или формална или неформална контрола. Без да го објаснуваме секое 

средство за контрола поединечно, ќе забележиме дека најголемо значење во 

корупцијата во полицијата (особено од аспект на сузбивање на идентификуваната 

индивидуална појава на корупција кај полициските службеници) имаат надредените и 

внатрешната контрола. Без разлика дали е корумпиран или не, непосредниот 

раководител на полициска организација на кое било ниво е директно одговорен (може 

да се смета за соучесник) за коруптивното однесување на полицискиот службеник на 

кого е надреден, бидејќи во секоја полициска единица, полициските службеници и 

непосредниот раководен работник знае или е должен да знае кој е корумпиран, а 

неговата должност е тоа да го спречи со соодветни методи, пред се со поведување 

дисциплинска постапка, но и со укажување на потребата од етичко однесување, како и 

на други начини. 

Стабилноста, односно нестабилноста во општествените и политичките односи е 

од големо значење за развојот на корупцијата воопшто, а со тоа и на корупцијата во 

полицијата. Во услови на нестабилност, општеството и институциите покажуваат 

помал отпор кон коруптивните влијанија. Полицаецот го штити општеството од 
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криминал, но ако сфати дека големите, па дури и најголемите криминалци се на врвот 

на политичкото и општественото скалило, тогаш не може, а да не го промени 

сопствениот вредносен систем олицетворен во ставови, перцепции и однесување. 

Неговата лојалност кон општеството како такво се менува или исчезнува. Ова е 

особено опасна причина за корупција во полицијата, поради нејзината екстремна 

положба, што се рефлектира во фактот што повеќе од која било друга општествена 

група знае за криминалот на сите, не само на оние кои се официјално означени како 

криминалци. Следствено, можностите, но и облиците на корупција, а уште полошо, 

механизмите за спречување на откривање на корупција во полицијата добиваат на 

значење, бидејќи се случуваат помеѓу две групи кои имаат знаење и интерес да си 

вршат сопствен бизнис. Корупцијата во овој случај, во односот меѓу криминалот и 

полицијата, може да биде почетен фактор во соработката на криминалците и 

полициските службеници при извршување на кривични дела, пред се, но не само во 

областа на организираниот криминал21. 

Има согледувања дека на корупцијата во полицијата влијае и на карактерот на 

полицискиот систем. Преовладува мислењето кај полициските службеници дека 

локалните полициски системи, во кои локалната полиција е под јурисдикција на 

локалните власти и во голема мера се независни од централните полициски власти, се 

најпогодни за развој на полициска корупција.  

Друг, исто толку важен фактор за појавата на корупцијата во државата е 

односот на граѓаните кон полицијата. Имено, во социјалистичкиот период граѓаните 

високо ја ценеле полицијата (не навлегувајќи во причините за тоа), поради што се 

сфатило дека полициските наредби и барања (без разлика на законитоста и фактичката 

основа) биле безусловно извршувани, т.е. полицијата била почитувана. Како резултат 

на тоа, и денес голем процент од населението има т.н  потчинет менталитет кон 

државата, а со тоа и кон полицијата, и на корупцијата во полицијата не се гледа како на 

колапс (неуспех) на самата држава, туку повеќе како додворување и потчинување кон 

самата држава гледано преку полицијата. 

 

 
21 Grupa autora, Korupcija u Srbiji, Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd, 2001. godine, str. 95. 
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2.2. Поим и дефиниција за полициска корупција 
 

Етимолошки, терминот корупција потекнува од латинскиот збор corruptio, што значи 

расипаност, изопаченост, разврат, поткуп, расипаност, распаѓање, фалсификување.22 

Концептуалната дефиниција на корупцијата е оптоварена со недостатокот на 

единствена дефиниција за корупцијата, односно единствено разбирање на корупцијата, 

бидејќи нејзиното значење се менува во различни временски, социјални и политички 

контексти. Според тоа, постојат одредени разлики во дефиницијата за корупција, кои ја 

нагласуваат сложеноста на феноменот на корупцијата. Општо земено, корупцијата е 

злоупотреба на доверените јавни овластувања за приватна корист23. Светска банка ја 

дефинира корупцијата на сличен, речиси идентичен начин24. Според дефиницијата на 

Обединетите нации за корупција, таа вклучува секое дело или пропуст извршено од 

одговорно лице во извршувањето на неговите или нејзините должности, барање или 

прифаќање подарок, ветување или друга корист како награда.25 Граѓанската правна 

конвенција за корупција на Советот на Европа26 е прв обид за усогласување на 

единствените принципи и правила на меѓународно ниво во областите на граѓанското 

право и корупцијата и е важна за другите прашања што ги обработува. Под корупција 

се подразбира барање, нудење, давање или прифаќање, директно или индиректно, 

поткуп или друга недозволива корист или можност што го нарушува правилното 

извршување на должноста или однесувањето на примателот на поткупот или 

недозволивата корист од истата.27 

Кривичната конвенција за корупција28 има широк опсег и опфаќа неколку 

форми на коруптивно однесување. Со оглед на тоа што не постои единствена 

дефиниција за корупција, оваа Конвенција не се обидува да даде таква дефиниција. 

Точно, Конвенцијата се заснова на работната и првичната дефиниција за корупцијата, 

според која корупцијата е поткуп или кое било друго однесување на лица со одредени 

одговорности во јавниот или приватниот сектор, што е повреда на нивната должност 

која произлегува од нивната положба како јавна услуга, приватен агент или слично, на 

 
22 22 Вујаклија, М., Лексикон страних речи и израза, стр. 456 
23 Senturia, JJ. (1993). Encyclopedia of Social Sciences, Vol. VI. 
24 World Bank (1997). World Development Report 1997. New York: Oxford University Press 
25 https://www.osce.org/files/f/documents/c/e/479630.pdf 
26 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=174 
27 Ж.Алексић, З.Миловановић, Лексикон криминалистике, Београд, 1995.године, стр.121. 
28 Criminal Law Convention on Corruption, concluded at Strasbourg on 27 January 1999., CETS No.: 173 
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начин да постигнат одредена корист или за себе или за некој друг. Коруптивните 

практики кои треба да бидат криминализирани според оваа Конвенција се: поткуп на 

домашни јавни службеници, поткуп на пратеници во домашниот парламент, поткуп на 

странски јавни службеници, поткуп на членови на странски парламент, поткуп во 

приватниот сектор, поткуп на функционери на меѓународни организации, поткуп на 

членови на меѓународни парламентарни собранија, поткуп на судии и други 

службеници на Меѓународниот суд на правдата, злоупотреба на службената положба 

(трговија со интереси), перење приноси од корупција, сметководствени кривични дела, 

соучесништво и учество во корупција. 

Овие одредби за корупција укажуваат дека нивната суштинска карактеристика е 

кршењето на службената должност извршено од страна на службените лица преку 

незаконско користење на службената положба и овластувањата кои произлегуваат од 

нив. Станува збор за дела на злоупотреба на службената положба, незаконско 

користење на службената положба и овластувања кои овие лица ги имаат при вршење 

на службената должност29. Меѓутоа, по приватизацијата и префрлањето на претходно 

разгледуваните државни работи во приватниот сектор, со пренесување на делумни или 

целосни монополи за снабдување со јавни добра во приватни раце (на пр. вода, струја), 

тоа имплицира дека може да се појави коруптивно однесување во приватен сектор, 

надвор од јавните служби или испреплетени со нив, однесување кое секако има лоши 

последици за јавноста. Така, корупцијата може да се гледа како форма на злоупотреба 

на моќта во јавниот или приватниот сектор за лична корист30. Всушност, мито, измама 

и други форми на корупција може да се манифестираат во приватниот сектор, често со 

изразени последици за општеството и државата. Така, на корупцијата може да се гледа 

како на форма на злоупотреба на моќта во јавниот или приватниот сектор за лична 

корист. Согледувањето на постоењето на корупција во јавниот и приватниот сектор е 

основен предуслов за нејзино ефикасно сузбивање31. Ова широко разбирање на 

корупцијата, според кое таа е „злоупотреба на јавната моќ за приватни интереси“, може 

да се манифестира во различни форми, вклучувајќи неколку елементи, како што се 

 
29 Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Corruption. Finance & Development, 
30 Poup, DŽ. (2004). Antikorupcijski priručnik – suprotstavljanje korupciji kroz sistem društvenog integriteta, 

Beograd: Transparentnost – Srbija 
31 Kaufmann, D. (1997). Corruption: The Facts, Foreign Policy. No. 107, ppWashingtonpost. Newsweek 

Interactive, LL C 
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поткуп, проневера, измама, изнуда, злоупотреба на моќ, конфликт на интереси, 

фаворизирање и непотизам, како облик на фаворизирање.32 

Дефиниција за полициската корупција предложена од Интерпол:33 

1. Секој чин во кој полицаец или полициски службеник, директно или индиректно, 

бара или прима пари, вредни предмети, подароци, услуги, ветувања, награди 

или придобивки за себе или за друго лице, група или субјект, во замена за 

правење или недејствување, минати или идни, во врска со вршење на која било 

функција или во врска со извршување на полициските должности. 

2. Директно или индиректно нудење или давање на полицаец или полициски 

службеник пари, вредни предмети, подароци, услуги, ветувања, награди или 

придобивки за себе или за друго лице, група или субјект, во замена за правење 

или несторување, минатото или иднината, во врска со вршење на која било 

функција или во врска со вршење на полициски должности. 

3. Секое дејствие или пропуст во текот на извршувањето на должностите на 

полициски службеник или полицаец што може неправилно да обвини или осуди 

лице за кривично дело, или може несоодветно да придонесе за негонење или 

неосудување на лице за кривично дело. 

4. Неовластено ширење на доверливи официјални информации, било поради 

награда или други причини. 

5. Секое дејствие или пропуштање во вршењето на должностите на полициски 

службеник или полицаец заради добивање пари, вредни предмети, подароци, 

услуги, ветувања, награди или придобивки за себе или за друго лице, група или 

субјект. 

6. Секое дело или пропуст што, според законот на земја-членка, претставува 

корупција. 

7. Водење, предлагање, поттикнување, заговор, соучесништво пред и по 

извршување на кривично дело или друго учество во извршувањето или обид за 

извршување на дело од одредбите на овој член. 

 
32 Langesth, P., Stepenhurst, R., Pope, J.: The Role of National Integrity Sistem in Fighting Corruption, 

Economic Development Institute of the World Bank, Washington, 1997. U: Global Programme Against 

Corruption, Viena, May, 2000, 
33 www.interpol.int/Public/Corruption/default.asp 
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2.3. Причини за постоење на корупција 

 

Причини за злоупотреба или корупција во полицијата се оние условени од 

структурите на полициската организација и нејзината положба во општеството 

(непотизам34, бирократија, неизбежни контакти со подземјето, неможност за апсолутна 

контрола на сите полициски службеници и сл.), и оние условени според спецификите 

на полициската супкултурна тишина итн.), (супкултурата е збир на норми, вредности и 

модели на однесување што разликува група луѓе од другите членови на општеството. 

Супкултурните групи произлегуваат од потребата на луѓето да припаѓаат, да го 

пронајдат сопствениот идентитет, спонтаност или, едноставно, да се дружат со 

истомисленици), што ја отежнува контролата на корупцијата и другите злоупотреби 

што се случуваат во полицијата. 

Корупцијата во полицијата може значително да ја наруши подготвеноста на 

граѓаните да соработуваат со полицијата, што ќе доведе до намалена полициска 

ефикасност и губење на довербата на јавноста во полицијата. Полициската корупција 

може да се класифицира во неколку групи: корупција на власта (се однесува на 

примање материјална корист, без прекршување на законот); услуга за услуга (прием на 

одредени стоки поради пренасочување на деловното работење на одредени поединци 

или фирми); опортунистичка кражба (кражба од лица под овластување на полициски 

службеник); уцена (примање мито за игнорирање на кривичната постапка); заштита од 

незаконски активности (полициска заштита на лица вклучени во незаконски 

активности); директни криминални активности (полицаец врши кривично дело за 

лична корист); внатрешни давачки (трговија со бенефиции достапни за полициските 

службеници); местење (форма која најчесто се поврзува со практики на недозволени 

дроги, на пр., местење и замена на траги).35 

 
34 Непотизам - nipote (внук), тип на однесување најчесто носител на политичка, економска, воена или 

друга моќ што врз основа на нивната привилегирана положба во хиерархијата ги фаворизира членовите 

на нивното семејство или пријателите пред другите луѓе, без разлика на нивната професионална 

способност во вработување, давање работни места или доделување некои бенефиции 
35 https://dksk.mk/wp-
content/uploads/2020/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-
%E2%80%93-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0 
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Истражувањето на корупцијата во полицијата нуди одредено разбирање на 

феноменот со надеж дека ќе се искорени ова однесување што служи за поткопување на 

целокупниот легитимитет на спроведувањето на правото во една држава. Теориите за 

улогата на општеството во спроведувањето на законите, негативното влијание на 

одделот на полицискиот службеник и сопствената природна склоност на една личност 

да се однесува неетички - се понудени како објаснувања за полициската корупција. 

Корупцијата подразбира повеќекратни последици за целото општество, во сите 

негови сегменти. Корупцијата е глобален феномен кој предизвикува сиромаштија, го 

кочи развојот и ги пренасочува инвестициите. Тоа, исто така, го дестабилизира 

судскиот и политичкиот систем, кој треба да работи за општо добро, што доведува до 

ниска доверба на граѓаните во институциите на системот. Емпириските истражувања 

покажуваат дека корупцијата ја зголемува сиромаштијата во земјата и ги продлабочува 

социјалните разлики во општеството преку забавување на економскиот раст, 

прилагодување на јавните расходи и политиките за инвестирање на интересите на 

сиромашните и моќните и стеснување на опсегот на корисници на јавни услуги како 

што се образованието, здравството, безбедност, правна сигурност и други.36 

Корупцијата ги зголемува цените на стоките и услугите, го зголемува долгот на земјата 

(и ги носи со себе трошоците за сервисирање на долгот во иднина), ги намалува 

стандардите бидејќи обезбедува стоки под стандардот и набавува непотребна и 

несоодветна технологија, води кон повеќе капитално базирани проекти (бидејќи повеќе 

се плаќа за сторителот на корупцијата) отколку за работната сила, што би било 

покорисно за развојот. Всушност, првиот основен извор на корупцијата е кога 

понудата на добро или услуга станува многу помала од побарувачката и кога државата 

ја презема улогата на распределба на оскудните ресурси на граѓаните и бизнисите врз 

основа на утврдени критериуми. Државата обично ги нуди овие стоки/услуги по цена 

што е значително пониска од онаа што би се формирала на пазарот со слободно 

дејствување на понудата и побарувачката.37 

Ова создава ситуација кога поединци нудат мито за да добијат стоки/услуги по 

субвенционирани (пониски) цени. Во овој контекст, штом има двојни ценовници, 

речиси е сигурно дека ќе дојде до корупција. Корупцијата директно води до 

 
36 Kaufmann D., Kraay A., Zoido-Lobation P. (1999). Governance Metters, Policy Research Working Paper No. 

2196, Washington D.C.: World Bank. 
37 Dieter Frish, "The Effect of Corruption on Development"; претставено на Форум на афричкото лидерство 

"Korupcija, demokratija i ljudska prava u Afirci", Cotonou, Benin, 19-21, 1994. 
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намалување на државните даночни приходи. Всушност, корупцијата ја поттикнува 

сивата економија. Така, корупцијата резултира со процут на „сивата економија “, која 

не плаќа даноци и придонеси. Помалку пари во буџетот значи сè помалку можности за 

финансирање јавни услуги на кои граѓаните и компаниите имаат право, како што се: 

правна заштита, образование, здравствена заштита итн. Недостигот од овие услуги 

создава услови за натамошно зајакнување на корупцијата така што ограничените 

услуги дали можат да дојдат само оние кои треба да платат, додека другите треба да се 

задоволат со многу неквалитетни услуги или дури и целосно да се исклучат од нивното 

користење. Бидејќи се соочуваат со опаѓачкиот квалитет на услугите што ги дава 

државата, даночните обврзници дополнително се стимулираат да бегаат во „сивата 

економија “и на тој начин да ги намалат трошоците да не ги видат придобивките. 

Корупцијата е сериозен проблем во повеќето земји во развој и таа делува како данок, 

дополнителен трошок за јавните услуги и водењето бизниси. Корупцијата е главната 

причина за ниските стапки на раст на многу земји во развој38. Се разбира, не дава секој 

поткуп доброволно, а има многу случаи кога поткупот се изнудува39. 

2.4. Феноменолошки аспект на корупцијата во полиција  
 

Покрај типологиите на корупција во полицијата Баркер и Робак, кои веќе ги 

спомнавме, треба да ги споменеме и истражувањата на Голдстајн и Шерман, кои дадоа 

нови перспективи во истражувањето на полициската корупција, а особено Фишман со 

позната скала на интегритет, чии изменети верзии сè уште се широко користени за 

стажирање меѓу полициските службеници. Нејзиното истражување укажува на 

присуство на корупција, од различни размери, во сите полициски агенции кои биле 

предмет на истражување. Панч ги објави резултатите од серијата истражувања во 

средината на 1980-тите, чиј посебен придонес беше корекција и надградба на наодите 

на Баркер и Робак и типологијата на полициската корупција на: избегнување 

полициски должности, девијантно однесување против полицискиот интерес, исто такво 

однесување во интересот на полициската организација и неформалните награди.40 

 
38 Olken, B. (2007). The Problem of Corruption, Boston Review 3/2007, Cambridge, Massachusetts. 
39 Lamsdorff, J. (1997). First Enquiry into the Bribery Propensity of Leading Export Nations, European Journal 

of Development Research. 
40 Almir Maljević i dr., Otvoreno o policiji i korupciji, Udruženje diplomiranih kriminalista u Bosni i 

Hercegovini,  
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Имајќи ја предвид откривачката функција на полицијата, поради 

исклучителната положба во општеството, различните притисоци на поткуп од сите 

страни (од страна на криминалци, граѓани кои не се криминалци, но во чиј интерес 

може во овој случај да биде прекршување на законот и од страна на политичките 

претставници на власта, т.е. управи, општински, градски, републички органи), јасно е 

дека „помалите“ форми на корупција во полицијата (како што се секојдневната 

корупција во полицијата, особено корупцијата на сообраќајната и граничната 

полиција) се манифестирани поради притисок од некриминални граѓани, но во чиј 

интерес може да биде прекршување на законот во даден момент, притоа „стремејќи се“ 

кон облици на корупција во полицијата (оние поврзани со корупција во врска со 

кривични дела поврзани со општ и организиран криминал, селективноста во гонењето 

и волунтаризмот во спроведувањето на законот) се вршат со поткуп од криминалци.  

Секојдневниот тип на корупција е најблагиот облик на корупција во полицијата, 

а тоа е т.н. ситна корупција. Носители на секојдневниот тип на корупција можат да 

бидат сите полицајци, без разлика на нивниот чин и должност. Ваквата корупција, 

односно овој вид на корупција во полицијата, се манифестира преку примање на 

различни подароци, главно парични, подароци за работни места и задачи кои по 

правило треба да ги извршува полицијата, а со тоа и полициските службеници се 

„наградуваат“ за ефикасна работа или „стимулираат“ за поефикасно или побрзо 

извршување на работата што инаку треба да ја работат. Пример за ваков тип на 

корупција во полицијата најчесто се однесува на сите работи кои можат да се вршат 

преку ред, без да се чека, но со исполнување на сите формални услови (издавање разни 

дозволи, пасоши). 

Корупцијата поврзана со кривични дела од општ и организиран криминал се 

манифестира преку извршување на кривични дела од страна на полициски службеници 

во соработка со членови на организирани криминални групи, откривање информации 

поврзани со службени активности, неизвршување, намерно површно вршење на 

одредени службени должности или намерно продолжување на итните службени 

должности за да се отежне, оневозможи или комплицира гонењето на членовите на 

криминалните организации или сторителите. Овој вид на корупција во полицијата 

конкретно се манифестира во наводите да не се преземаат никакви дејствија што 

полициските службеници се должни да ги преземат, во одредени околности, како и во 

 
Sarajevo, 2006. godine, str. 5 
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конкретно и директно извршување на кривично дело, како што се поттикнувач, 

учесник, соучесник или директен сторител. За корупцијата поврзана со организираниот 

криминал најдобро говори поврзаноста на организираниот криминал и корупцијата, 

која се манифестира во различни активности на шверц, убиства, изнуда, трговија со 

дрога, трговија со луѓе, организирана проституција.... Јасно е дека носителите на оваа 

форма на полициска корупција можат да бидат не само полицајци, туку и 

раководители, дури и оние на највисоките позиции во полицијата. 

Следниот вид на корупција може да биде индивидуален чин на полициски 

сужбеник во полицијата, но најчесто се врши помеѓу полициски службеник 

(инспектор) - раководител (полициска станица или криминалистичка полиција) - 

обвинител - судија. Кога станува збор за полициската корупција, селективноста во 

кривичното гонење може да се гледа како форма на корупција во оние случаи кога 

овластените полициски службеници не успеваат или не преземаат соодветни истражни 

и оперативно-тактички мерки и дејствија за откривање и расветлување на кривични 

дела, најчесто поради одредена сума на пари што ја добиваат за овие услуги, но и 

поради партнерството и соработката со сторителите на кривични дела.  

Волунтаризмот во примената на законот се манифестира на повеќе начини, но 

некои од нив се типични, како што е употребата на средства за присилба или не, или 

незаконското ослободување на лица лишени од слобода, се разбира за пари (ако е 

направено од незнаење или некои други причини, а не за материјална корист, нема 

корупција, туку тоа е уште една девијантна форма на однесување во службата). Како 

што веќе рековме, овој вид на корупција е особено поврзан со полициските 

раководители, особено со командирите на станиците (во смисла на локалната 

надлежност), како и со раководителите на криминалните служби во одредени насоки 

на работа, бидејќи тие најдобро знаат и имаат увид во тековни случаи, водени од 

припадници на криминалистичката полиција, поради што овој вид на корупција е 

незамислив без соработка или премолчено одобрение од раководителот и 

криминалните инспектори и полициските службеници. На ова треба да се додаде и 

претходно споменатиот факт дека во секоја организациска единица од кое било ниво и 

линија на работа, секако се знае кои се корумпираните членови (ако ги има, секако), 

поради што старешината на органот има примарна улога во борбата против 

корупцијата. Поради кривичните прописи поврзани со преземањето докази во 

кривичната постапка од страна на полицијата, често се случува, но не мора да биде 
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правило, во оваа форма да учествуваат членови на обвинителството (обвинителите) и 

судиите на претходна постапка,  корупција во полицијата дури и судиите во советот. 

Треба да се напомене дека овој вид на корупција во полицијата е исклучително тешко 

докажлив поради дискреција, компетентност, обука, временски континуитет и други 

релевантни фактори. 

Споменатите видови на манифестации на корупција во полицијата може да се 

окарактеризираат како директни и финансиски (материјално) мотивирани видови на 

корупција, најчесто како поединечни дела, без разлика на зачестеноста и степенот на 

корупција во полицијата. Но, истото не може да се каже за политичката и идеолошката 

корупција. Овој тип се карактеризира со тоа што полицискиот систем функционира 

според логиката на корупција. Политичката корупција во полицијата е последица на 

партиското членство, потчинетоста на политичарите, а се манифестира со добивање на 

соодветни одмазди кон припадниците на полицијата, како што се работни места, 

вонредни и незаслужени унапредувања, станови, високи позиции и слично.  

Високите полициски службеници се подложни на политичка корупција во 

полицијата. Овој вид на корупција систематски ја уништува и полициската 

организација и работата на полицијата, а со тоа и довербата на граѓаните во 

полицијата, не само поради полициската корупција, туку и поради неспособноста на 

полицијата како таква да реагира соодветно на јавниот ред и мир со манифестација на 

казнени дела. Слично на политичката корупција, идеолошката корупција е често и 

нераскинливо поврзана, што се манифестира во послушност и селективност на прогон 

од лични, политички убедувања, без разлика на законските одредби за еднаквост на 

сите пред законот, односно забраната на дискриминација по која било основа, особено 

нација, религија, возраст, пол, политичка припадност или идеолошко убедување, 

сексуална ориентација, припадност (по која било основа) на малцински групи. 

Идеолошката корупција најчесто се конкретизира во однос на политичката припадност 

и националните или верските одредници. 

Тесно поврзана со политичката и идеолошката корупција, особено во 

полициските организации кои немаат долга професионална традиција или изразено 

полициско организациско однесување (преку изразена професионалност, етика, 

стручност, компетентност, деполитизација) е корупцијата поврзана со образованието и 

унапредувањето во полицијата.  
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Корупцијата во полицијата во врска со образованието се врши на различни 

начини, а најчесто значи дека го оневозможува образованието на полицајците, го 

обезвреднува полициското образование (сите нивоа), фаворизира вработување за 

полициски работи на некомпетентни кадри (семејство, пријатели или политички 

врски). Посебен актуелен проблем поврзан со овој вид на корупција во полицијата е 

фаворизиран во полициските организации при вработување (или овозможување да 

останат во служба) кадри кои воопшто немаат полициско образование или немаат 

соодветно полициско образование. Овој тип на корупција ја девалвира полициската 

професија, но и самата полиција, што неминовно води до пад на довербата на 

граѓаните во полицијата (што е клучно за ефикасно полициско работење). Тоа доведува 

и до зголемување на стапката на криминал, бидејќи е јасно дека необразованите, а со 

тоа и непрофесионалните кадри во полицијата не можат соодветно да одговорат на 

класичните, а особено не модерните облици на криминал. Се отсликува посебниот 

интерес на сегашниот (високо образован) полициски кадар, покрај конгломератите на 

образовни профили на вработени кои немаат никаква врска со полициската работа 

(менаџмент, економија, физичка култура, спорт), како и фактот дека се повеќе (идни) 

полициски службеници доаѓаат со дипломи од приватни факултети, и вршат или ќе 

вршат работи од јавна служба и ќе заземаар раководни позиции во Министертовото и 

во полицијата. Поради ова, а имајќи предвид дека корупцијата, едноставно кажано, 

значи вршење на јавни овластувања за приватна корист, статистичкиот преглед на 

образовните профили на вработените во полицијата, меѓу другото, може да ги наведе 

квантитативните и квалитативните аспекти на корупцијата во полициската 

организација. 

Природно продолжение на настаните кога станува збор за корупцијата во 

полициското образование е корупцијата во унапредувањето на полицијата, која се 

манифестира преку овозможување унапредување, добивање одговорни позиции и 

позиции во полицијата и слични кадровски решенија за лица кои покрај непостоечкото 

формално полициско образование, најчесто ја немаат реалната надлежност за 

горенаведеното. Имено, напредување во службата не се постигнува врз основа на 

пропишаните критериуми, туку преку лични познанства, врски и слични активности, а 

многу често се работи за пари. 
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2.5. Специфични облици на коруптивни практики во полицијата 
 

Кога се гледа „полициската корупција“, некои автори се впуштаат во уште 

подетално разгледување на манифестациите на овој феномен, со што придонесуваат за 

создавање на различни типологии на коруптивни практики на припадниците на 

полицијата. Во таа смисла, речиси е невозможно да се заобиколи една од 

најсеопфатните типологии на оваа појава, која своевремено ја воспоставија Робак и 

Баркер. Залагајќи се за теоријата за лизгава надолнина (анг. slippery-slope)41, овие 

автори хиерархиски ги рангираат формите на коруптивно однесување од лесни до 

потешки, разликувајќи ги следниве видови: корупција на власта, надоместок за услуга, 

повремена кражба, изнуда, заштита на незаконски активности, поставување случај, 

внатрешни плаќања и директни криминални активности.42  

Посебната вредност на оваа типологија е нејзиниот темел во секојдневната 

полициска практика. Како што истакнуваат и самите автори: „Градењето типологија на 

корупција во полицијата се заснова на долгогодишното искуство на еден од авторите 

во полициското работење.“43 Иако е несомнено важно за разгледување на конкретен 

феномен, сигурно е дека оваа типологија на коруптивно однесување од појави блиски 

до неа, бидејќи содржи и однесувања кои не можат да се сметаат за корупција (во 

правна смисла). Овој обемен пристап, сепак, не е сам. Всушност, Робек и Баркер 

оставиле длабока трага во проучувањето на полициската корупција со нивната 

типологија, за што најдобро говори фактот што некои други гледишта за „полициска 

корупција“ се засноваат на пристапот на овие двајца автори. 

Еден од застапниците на овој пристап е Милер, кој ги класифицира следните 

„коруптивни практики“ под „полициска корупција“: mooching - примање бакшиш (на 

пр. бесплатна храна, пијалок и други намирници) во замена за пристрасност 

(фаворизирање) во работата; favoritism - давање имунитет од полициско постапување 

на одредени граѓани или колеги кои очигледно ја прекршиле регулативата (најчесто од 

областа на сообраќајот); chiseling - барање бесплатни билети или билети со попуст за 

спортски или други настани кои не се поврзани со полициските должности; prejudice - 

негирање на одредени права на одредени лица поради лични предрасуди кон нив (на 

 
41 Z. Kesić, Nastanak i razvoj koruptivne karijere u policiji – koncepcija „klizavog terena”, Revija za 

kriminologiju i krivično pravo, br. 3/2012, str. 205–224. 
42 J. Roebuck; T. Barker, A Typology of Police Corruption, Social Problems, br. 3/1974, str. 423–437. 
43 J. Roebuck; T. Barker, Opus citatum, str. 425. 
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пр. расни предрасуди); shopping - кражба на помалку вредни предмети од незаштитен 

простор; heisting - кражба на предмети од поголема вредност од местото на 

злосторството; premeditated thef - планирање и извршување на кражба со цел да се 

набави стока чија трговија е забранета; extortion - изрично барање за парична исплата 

во замена за заштита од полициска акција (на пр. да не се пишува прекршочна 

пријава); bribery - готовински плаќања од оние кои сакаат да избегнат апсење; perjury - 

лажење за сопствена заштита или давање алиби на колега на суд или за време на 

внатрешна истрага за обвинение за незаконска активност. 44  

И покрај тоа што некои од наведените однесувања не претставуваат „класична 

корупција“, сепак заслужуваат подетална анализа, но во рамките на одделни групи 

полициски отстапувања, каде што е потребно јасно да се нагласи зошто тие не можат 

да се третираат како коруптивно однесување, туку како класични имотни деликти, кога 

прашањето за „соодветна кражба“, односно однесувањето се карактеризира како 

купување, кражба и кражба со умисла или како полициска дискриминација, што 

всушност се однесувања означени како предрасуди, додека некои однесувања 

најлогично се категоризираат исклучиво како полициски кривични дела., бидејќи тоа и 

тие се пред се, како што е случајот со „директните криминални активности“.45 

Понатаму вреди да се спомене дека некои автори ја користат типологијата на 

Ројбак и Баркер како почетна точка за објаснување на специфичните форми на 

корупција во полицијата, како што е т.н. корупција поврзана со дрога. Трговијата со 

дрога е несомнено плодна почва за развој на различни форми на коруптивно 

однесување, како што истакнаа Менинг и Редлингер, идентификувајќи ги следните 

шеми на „корупција поврзана со дрога“: мито - плаќање пари на полицајци од странски 

дилери на дрога да не ги апсат или, ако веќе е приведен, „да направи лош случај“; 

употреба на дрога - употреба на наркотици за службени цели, како и консумирање 

наркотици од страна на полициски службеници; купување/продажба на наркотици - 

употреба на наркотици за плаќање услуги на доушници, но и директно учество на 

полициски службеници во нелегални трансакции со дрога; арогација со големина на 

имот (arrogation of sized property) - форма на однесување што опишува исчезнување на 

запленети наркотици и пари од службени простории; нелегални трагачи - местење 

 
44 Miller, Good Cop – Bad Cop: Problem Officers, Law Enforcement Culture and Stra- tegies for Success, 

Journal of Police and Criminal Psychology, br. 2/2004, str. 31. 
45 J. Roebuck; T. Barker, A Typology of Police Corruption, Social Problems, br. 3/1974. 
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дрога за да се „направи“ случај или додавање дрога за „зајакнување“ на постоечки 

случај; заштита на информаторите – давање „имунитет“ на обвинителите од гонење.46 

На прв поглед може да се види дека оваа типологија е приспособена на 

пошироко толкување на корупцијата и дека и нејзините автори ја следеле логиката 

дека корупцијата е збир на однесувања од различна природа (нечесно, неетичко, 

девијантно и криминално однесување). Оттука, меѓу однесувањата окарактеризирани 

како „корупција поврзана со дрога“ се оние кои претставуваат кривични дела од сосема 

поинаква природа, како што е употребата на дрога, што всушност може да се смета за 

самоуништувачко однесување, а не за корупција. Во споменатите типологии, пак, има 

однесувања кои недвосмислено претставуваат корупција, поради што заслужуваат 

поголемо внимание. 

2.5.1. Корупција на авторитет 
 

Зборувајќи за овој вид на корупција, Ројбек и Баркер забележуваат дека „авто-

обредот на полицаецот е корумпиран кога тој добива неовластена добивка (подарок) 

врз основа на неговата позиција, без да го прекрши самиот закон.“47 Поточно, тоа 

значи прифаќање бесплатен оброк, пијалоци или подароци, најчесто од „угледни“ 

граѓани, кои најчесто и покажуваат благодарност на полицијата за нивната ефикасна 

работа. 

Постои остра поделеност во научната и стручната јавност дали оваа појава 

треба да се смета за корупција. Барајќи решение за конкретна дилема во литературата, 

се појавија низа аргументи во прилог, но и аргументи против примање подароци и 

бесплатни привилегии за време или директно во врска со извршувањето на 

полициската должност. Ни се чини дека Нејруд и Бекли најдобро ги систематизирале 

конкретните аргументи, поради што ги пренесуваме во оригинал:48 

Аргументи за 

➢ Благодарност - природно е да се покаже благодарност кон оние кои даваат јавни 

услуги, додека непристојно е да се одбие благодарноста 

 
46 P. Manning; L. Redlinger, Invitational Edges of Corruption: Some Consequences of Narcotic Law 

Enforcement, Police Deviance, Cincinnati, 1986. 
47 J. Roebuck; T. Barker, Opus citatum, str. 428 
48 P. Neyroud; A. Beckley, Policing, Ethics and Human Rights, London, 2001, str. 90 
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➢ Неважност - подароците и бесплатните привилегии не се доволно значајни за да 

се купи или создаде корист 

➢ Односите со заедницата - прифаќањето подароци и привилегии е неразделно од 

негување блиски врски со заедницата, врз основа на кои се гради „добрата 

полициска работа“. 

➢ Дел од полициската култура - секој обид за забрана на оваа практика ќе заврши 

со незадоволство и цинизам 

➢ Доверба - Обидите за забрана јасно ѝ даваат до знаење на полицијата дека не е 

способна да донесува здрави морални одлуки кои го водат нивното однесување. 

Аргументи против 

➢ Чувство на обврска - дури и најмалиот подарок неминовно создава чувство на 

обврска 

➢ Лизгав терен - прифаќање подарок води во ситуација кога искушенијата 

стануваат незабележливо поголеми, а отфрлањето е многу тешко 

➢ Елиминирање на искушенијата - не сите полицајци можат да донесат правилни 

заклучоци за тоа што е разумно да се прифати, што го прави попаметно од 

организацијата за да ги отстрани искушенијата 

➢ Стекнување повластен третман - луѓето кои нудат подароци, во суштина, бараат 

да „купат“ повластен третман. 

Одмерувајќи ја силата на изнесените аргументи „за“ и „против“, истовремено 

преиспитувајќи ги последиците што ваквите дејствија можат да ги остават врз работата 

на полицијата, сепак мора да се најде адекватно решение. Иако често не е ништо 

повеќе од обична „почит“, факт е дека примањето мали подароци може да иницира 

корупција, особено ако донаторот очекува одредена услуга во иднина. Дури и ако нема 

такви очекувања, примачот може да се чувствува обврзан да го стори тоа. Всушност, 

дури и кога намерите на донаторот се чесни, овластувањето на полицаецот е загрозено, 

бидејќи прифаќањето на неовластени добра или услуги го обврзува кон оној што ги 

донира. Во таа смисла, сосема е разумно да се очекува дека тој што го „почестил“ 

полицаецот во иднина ќе има привилегиран статус, бидејќи полицаецот може да се 

чувствува должен да ја отплати услугата. Сепак, додека донаторот ќе може да смета на 

привилегиран статус и зголемена заштита во иднина, може да се очекува дека другите 

граѓани ќе бидат предмет на поголема контрола или нивните проблеми ќе се решаваат 
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со помал ентузијазам и посветеност. Затоа, полициските службеници никогаш не треба 

да го заборават фактот дека од нив се очекува да постапуваат доследно и непристрасно 

во спроведувањето на законот, дека се посветени на таквата работа со давање заклетва, 

но и дека ваквото извршување на должноста им се бара со правилата на служба и 

етичкиот кодекс. 

Некои автори, се обидуваат да ја одделат оваа практика од контекстот на 

класичната корупција и да ја разгледаат независно, истовремено нагласувајќи ја 

нејзината специфична природа и употребената терминологија. На пример, Дацер смета 

дека формулацијата „компромитирачка власт“ е посоодветна, објаснувајќи дека со 

земање помали материјални подароци, полициските службеници всушност ја 

загрозуваат нивната положба и углед што ги уживаат во општеството.49 Неспорно е 

дека терминот „корупција“ е генерички термин за злоупотреба, кој може да вклучува 

примање подароци и бесплатни привилегии, доколку е придружено со одредена 

контрауслуга (без разлика дали тоа се бара од полицискиот службеник, дали е должен 

да возврати или тоа го прави сам по слободна волја). Меѓутоа, ако ова однесување го 

наречеме корупција, факт е дека го отежнува нијансирањето помеѓу однесувања со 

различна тежина и опасност. Оттука, ни се чини дека предлогот на Дацер има 

оправдувања. 

Во принцип, дури и во случај на примање подароци и бесплатни привилегии, 

објективната и субјективната природа на кривичното дело примање поткуп е 

реализирана, но малото, речиси незначително значење (т.е. незначителна вредност) на 

подароци или бенефиции може да укаже на можноста за примена на институт „акт од 

мало значење“. Стојановиќ и Колариќ потсетуваат дека „во законодавството, доколку 

се работи за подароци од мала вредност, кои инаку се вообичаени, може да се користи 

како „работа од мало значење“, но само во случај на лажно активен поткуп, додека во 

други форми на поткуп, вредносни подароци или други бенефиции се ирелевантни“.50 

Можноста и просторот за толерирање на оваа практика нуди т.н делумно 

одобрување на приемот на подароци. Конкретно, внатрешните акти треба да го 

специфицираат видот на подароците и ситуациите во кои е дозволено да се примаат.  

 

 
49 D. Datzer, Opus citatum, str. 101. 
50 Z. Stojanović; D. Kolarić, Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije, 

Beograd, 2014, str. 217. 
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2.5.2. Заштита од незаконски активности 
 

За разлика од класичните коруптивни практики, кои главно претставуваат 

искористување на прилика што неочекувано се појавила, најчесто се работи за 

постојано (редовно или периодично) поткупување на полициски службеници, со што 

корумпирачот се обидува да обезбеди континуирано ангажирање во конкретни 

незаконски активности. Впрочем, преку овој вид „заштита“, полициските службеници 

обезбедуваат „де факто имунитет“ на прекршителите на законот, вклучително и оние 

чии активности спаѓаат во сферата на организираниот криминал.  

Иако во пракса, самите престапници најчесто предлагаат ваков тип на 

„соработка“, понекогаш одредена активност иницира самата полиција. Сепак, не е 

исклучена можноста припадниците на полицијата активно да бараат плодна почва за 

„дополнителни извори на приходи“, а во некои случаи дури и да бараат „нелегалните 

претприемачи“ да им платат за заштита, притоа да ги засилат контролите или рутински 

да ги казнуваат оние кои одбиваат соработка. 

Во спротивно, за да биде успешна „заштитата од незаконски активности“, треба 

да се исполнат одредени предуслови, како на пример: полициските службеници да 

знаат кои места, работни места и лица можат да бидат извор на приход; мора да се 

обезбедат системи за континуирана комуникација; Плаќањата мора да се договорат 

однапред.51 Додаваме дека за спроведување на одредена активност вообичаено е 

потребно ангажирање на неколку полицајци, кои ги распределуваат задачите меѓу себе 

и соодветно ја делат остварената добивка, додека случаите на „индивидуални 

аранжмани“ се многу поретки.  

Искуството покажува дека маѓепсаниот пазар е најпрофитабилната област за 

овој вид коруптивни активности, пред се затоа што создаваат големи диви пазари, кои 

својата трајност ја црпат од зголемените барања на пошироката јавност за 

консумирање „незаконски задоволства“. Како еден од особено индикативните случаи 

на корупција во оваа област, т.н Грос скандал: „Грос (Gross) беше сопственик на 

синџир обложувалници и коцкарници кои на њујоршката полиција и плаќаа милион 

долари годишно за да ја заштити неговата „империја“, чија вредност беше проценета 

на 20 милиони долари. Откако откри дека повеќе од стотина полицајци, инспектори и 

 
51 J. Roebuck; T. Barker, Opus citatum, str. 432. 
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службеници се вмешани во корупција, комесарот на оваа полициска управа поднесе 

оставка, додека тројца полицајци се самоубија.“52 

Голдстајн со право ја класифицира областа на порокот како „неприменливи 

закони“, опишувајќи ги како „активности што се забранети со законодавството ширум 

светот, но кои многу луѓе продолжуваат да ги практикуваат.“53 Бидејќи 

неспроведувањето на законите е релативно вообичаено во оваа област, а можностите за 

„преговарање“ се вообичаени, корупцијата за полицајците станува лесен избор. 

Дополнително, специфичните облици на незаконско однесување стануваат клучен 

„ресурс“ поради малата шанса за откривање, бидејќи се работи за т.н. престапи без 

жртва. 

За илустрација, во 1998 година, 44 полицајци од Кливленд беа обвинети за 

корупција. Обвиненијата вклучуваа обезбедување заштита за пратките со кокаин 

испратени од Колумбија. Во град во Илиноис, кој има 67.000 жители, речиси една 

третина од полицајците се суспендирани или принудени да дадат оставка поради 

корупција поврзана со дрога. Меѓу нив беше и началникот на полицијата, кој беше 

осуден за помагање на криминална организација да спроведе голема акција за 

одгледување марихуана, предводена од поранешен полицаец.54 

Покрај овој вид, заштитата од незаконски активности може да се третира и како 

активности на обезбедување одредени информации на лица поврзани со овие 

активности. По природата на нивната работа, полициските службеници имаат можност 

да научат многу информации кои се клучни за „бизнисот“ на криминалната 

организација (на пр. информации за информатори или оперативни планови за 

конкретни дејствија). Ваквите информации претставуваат исклучително вредна „роба“, 

чија „трговија“ значи голем профит, особено кога станува збор за трговија со дрога, а 

за тоа се свесни и полицајците и криминалците. Бидејќи оваа информација вообичаено 

има статус на „строго доверливо“ и е службена тајна, нејзиното откривање од страна на 

полициски службеник претставува посебно кривично дело инкриминирано како 

„оддавање службена тајна“, кое добива потешка форма доколку се направи од 

себичност. 

 
52 M. Punch, Opus citatum, str. 57. 
53 T. Newburn, Understanding and Preventing Police Corruption: Lessons from the Literature, London, 1999, 

str. 22. 
54 J. Crank; M. Caldero, Police Ethics: The Corruption of Noble Cause, Cincinnati, 2010, str. 228. 
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Инаку, практиката на „заштита на незаконски активности“ го отвора прашањето 

за давање полициски услуги за приватни цели, каде посебен проблем е постапувањето 

на полициските службеници во интерес и за потреби на криминалците.55 Факт е дека 

обезбедувањето безбедносни услуги на приватни лица надвор од работното време е 

значаен извор на приходи и главен мотив за приклучување кон такви активности. Иако 

клиентите на таквите услуги обично немаат никаква врска со криминални активности, 

постојат јасни докази дека криминалците ангажираат полицајци и за лична 

безбедност.56 

Свесни за предностите од присуството на полициски службеници во нивната 

лична придружба, како и за можноста за добивање одредени службени податоци „од 

прва рака“, овие лица обично не прашуваат за цената на таквите услуги. Утврдувањето 

на распространетоста на оваа појава е значително отежнато од фактот што давањето 

такви услуги е типична „табу“ тема за која не се зборува јавно, освен кога е потребно, а 

тоа е обично кога последиците од таквите активности не можат да се сокријат. (на пр. 

смртни случаи на полицајци со криминални банди). 

2.5.3. Местење на случај 
 

Факт е дека практиката на „средување случаи“ е прилично поврзана со т.н процесна 

корупција57 отколку за класична корупција. Имено, поради нивната посветеност на 

полициската мисија (на пр. борба против криминалот), полициските службеници 

полесно го „зајакнуваат“ случајот со цел да се зголеми сигурноста за осудата на 

криминалецот, особено ако се работи за опасен криминалец, отколку да го „ослабне“ 

случајот - саботира исполнувањето на една од основните полициски цели. Како што 

објаснува Бејли: „Посветеноста на мисијата „служење и заштита“ ги искушува 

полициските службеници да го прекршат законот за да му служат на поголем интерес 

на природната правда.“58 

 
55 J. Ćirić, Sukob interesa i policija, NBP – Nauka, Bezbednost, Policija, br. 1/2005, str. 25–50. 
56 Z. Kesić, Privatni sektor u kontroli kriminaliteta, Beograd, 2009. 
57M. Punch, Opus citatum, str. 29. 
58 D. Bayley, Law Enforcement and the Rule of Law: Is There a Tradeoff?, Criminology & Public Policy, br. 

1/2002, str. 135. 
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Сепак, има и случаи на „средување случаи“ во кои полициските службеници ги 

прекршуваат редовните законски процедури за лична корист.59 Клучна карактеристика 

на овој тип на коруптивно однесување е тоа што полицискиот службеник свесно го 

„ослабнува“ конкретниот случај со цел да ја намали сигурност на кривичната постапка 

со постапување или го „саботира“ судењето заради спречување на осудата. 

Активностите поретко вклучуваат полициски службеници на лице место (на пр. 

намерно уништување докази), но најчесто вклучуваат последователни корекции и 

интервенции (фалсификување извештаи, отстранување на одземени докази и извештаи, 

лажење пред суд). Оттука, покрај полициските службеници кои го водат конкретниот 

случај, одлична можност за „местeње“ имаат и службениците кои вршат надзор на 

службените документи (записи, записници), но и полициските службеници задолжени 

за водење на докази60. 

На овој потфат обично не се пристапува по сопствена иницијатива (освен ако 

сторителот е многу блиска личност - роднина, пријател) туку најчесто по одредени 

преговори, директно со сторителот или преку посредник (на пр. адвокат). Испитувајќи 

ги искуствата на наркоманите од средната класа, Сандерс открил дека полицајците се 

подготвени да отфрлат пријава за одредена сума. Во овие ситуации бранителот делува 

како посредник помеѓу полицаецот и обвинетиот. Ќе земал пари од клиентот, од кои 

дел би земал како процент за својата „услуга“, а остатокот би го дал на полицаец.61 

Иако процесот на „средување“ на случаите може да се договори спонтано, тоа е 

главно однапред испланирана и добро организирана активност, па дури и добро 

воспоставена практика. Во вториот случај, главно се работи за остварување на 

претходно склучениот договор меѓу криминалците и полициските службеници за 

нивно повремено ангажирање во конкретни средини. Вообичаено за таа цел лицата од 

криминалната средина имаат „платен список на полицајци“ кои изразувале 

подготвеност да продаваат предмети и досега на ваков начин им излегувале во пресрет. 

Патем, овој тип на „трговија“ може да се очекува пред се кај оние припадници 

на полицијата чијшто професионален цинизам и разочарување од функционирањето на 

казнено-правниот систем се толку развиени што посветеноста на благородната цел е 

заменета со сосема други приоритети. Всушност, може да се каже дека оваа 

 
59 S. Kutnjak-Ivković, T. O’Connor, Opus citatum, str. 436. 
60 S. Kutnjak-Ivković, T. O’Connor, Opus citatum, str. 436 
61 P. Manning; L. Redlinger, Opus citatum, str. 51. 
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емоционална состојба дава силна причина поединецот полесно да ги потчини јавните 

интереси (отелотворени во полициската функција) на неговите лични интереси, а со 

тоа и полесно да се впушта во коруптивни трансакции. 

Од друга страна, поради посебните вредности во полициската супкултура, а 

пред сè, посветеноста на полициската мисија, „продавањето“ случаи меѓу полициските 

службеници генерално се доживува како предавство на професијата, што го отежнува 

оправдувањето на ваквите активности и толерира, а во некои случаи дури и лишување 

од живот. Имено, имало случаи во кои подоцнежна истрага утврдила дека 

„средувањето случаи“ ги чинело живот корумпираните полициски службеници. 

Конкретно, при независна истрага за „полициско убиство“, беше откриено дека 

полицајците, кои инаку биле „чесни“ и праведни во своите убедувања, убиле неколку 

професионални криминалци при апсењето на местото на злосторството, бидејќи знаеле 

дека во нивниот оддел се широко распространети „распродажби“ на случаи и дека, и 

покрај доказите, овие криминалци веројатно ќе го купат својот случај и наскоро ќе 

бидат ослободени.62 

2.5.4. Заштита на информаторот 
 

Причината поради која решивме да го издвоиме и анализираме овој вид на коруптивна 

активност е неговата сложеност, односно фактот што заштитата на информаторите 

сублимира неколку претходно опишани коруптивни практики, а тоа се заштитата од 

незаконски активности и местење на случаи. 

Иако е несомнено важно за расветлување на конкретни кривични дела, треба да 

се биде особено внимателен кога се користат услугите на доушниците. Пред сè, се 

наметнува обврска на полициските службеници да обезбедуваат заштита на 

информаторите, дури и кога тие го прекршуваат законот. Важноста на улогата на 

информаторите во процесот на борба против криминалот со дрога и обврската да 

платат за нивните услуги им дава посебен статус и привилегии. Ваквата позиција 

создава бројни последици и предизвикува разни злоупотреби од страна на полициските 

службеници, кои во некои случаи вклучуваат дури и „мамење“ на правдата. Во обид да 

го заштити доушникот од гонење додека „помага“ во одреден случај, оперативецот 

 
62 J. Roebuck; T. Barker, Opus citatum, str. 433. 
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прибегнал кон различни видови манипулации (поставување случај, лажење на суд, 

поткуп). За илустрација ќе го посочиме следниот случај: „Полицијата го фаќа 

насилникот кога упадна во куќата и со пријава го носи кај обвинител. Кога дознале 

дека е доверлив доушник, нарко агентите го „решиле“ обвинението со 

обвинителството со објаснување дека тој е „еден од најдобрите доушници“.63 

Посебен проблем е фактот што најголем дел од доушниците во процесот на 

сузбивање на криминалот со дрога се самите наркозависници, на кои агентите наместо 

плаќање им обезбедуваат пари или дрога. Така тие стануваат застапник на законот на 

пазарот на наркотици. Факт е дека полицискиот службеник во вакви случаи се 

охрабрува да ги прекрши прописите со потребата да обезбеди продолжување на 

потребната соработка или да му се оддолжи на доушникот за извршената услуга, а не 

да оствари класичен коруптивен профит. Затоа, ни се чини дека таквата намера треба 

да влијае на самата квалификација на полициското постапување. 

Сепак, не треба да заборавиме дека и самиот полицаец може да има корист од 

услугите на доушниците, бидејќи на крајот тој е оној кој добива дел од заслугата за 

расветлување на конкретна криминална активност, што често значи остварување 

одредена добивка (на пр. парични награди, промоција и слично). Според тоа, 

остварувањето на личен интерес може да мотивира конкретен вработен да ги дава 

наведените услуги за заштита на неговиот доушник. 

Конечно, треба да се истакне дека кој и да е мотивот да го натера полицискиот 

службеник на тоа, не смееме да заборавиме дека зад таквото однесување несомнено се 

крие злоупотреба на правдата, бидејќи преку ваквите постапки полицискиот 

службеник всушност дава можност на поединец (дури и да бил соработник на 

службата) да прави кривични дела и за нив да не биде казнет. Фактот дека 

информаторите се претежно деликвентни луѓе, склони кон прекршување на прописите 

и разни видови на девијантно однесување, само дополнително го усложнува 

проблемот. 

 

 

 
63 P. Manning; L. Redlinger, Opus citatum, str. 55. 
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2.5.5. Внатрешни плаќања 
 

Потсетуваме дека конвенционалната дефиниција гради објаснување за корупцијата во 

полицијата на односот меѓу двете страни, каде што едната е претставена од полицаец, а 

другата од цивил (граѓанин, криминалец), т.е. некој надвор од полицијата. Овој 

пристап, сепак, ја занемарува можноста за корупција во самата полициска 

организација. Меѓу полициските службеници може да се развијат односи мотивирани 

од „корупцискиот дух“, кои, како и во класичните случаи на поткуп, го вклучуваат 

поткупувачот, поткупителот и договорот меѓу актерите за размена на услуги. 

Постојат многу примери кога поединци се избрани и унапредени во 

полициските служби врз основа на лични контакти, како членови на семејството 

(непотизам) или пријатели (кронизам). Ова се смета за несоодветно однесување. 

Назначувањето и унапредувањето треба да се основаат на јасно дефинирани 

критериуми според заслуга и транспарентни процедури64. 

Во интерес на полицискиот службеник е да воспостави „коруптивна врска“ со 

колега кој има увид во конкретен случај или чува материјални докази, за да се стекне 

со можност да стори друго незаконско дело. За илустрација, членовите на полицискиот 

оддел чии привилегии вклучуваат контрола на криминални докази (полициски 

службеници, форензичари, детективи) можат да „продадат“ конкретни докази (на пр. 

отпечатоци од прсти, фалсификувани документи, фалсификувани стоки или средства 

за извршување) на полициски службеник, кој подоцна го користи за свои потреби, на 

пр. како средство за изнуда или уцена на лицето на кое се однесуваат конкретните 

докази.65 Дополнително, материјалот добиен по пат на „внатрешно плаќање“ може да 

се користи и за претходно опишаниот тип на коруптивно однесување - „средување на 

случај“. 

2.6. Видови корупција во полициските структури 
 

Како што веќе беше истакнато, поимот полициска корупција се однесува на 

несоодветно однесување на полициските службеници со цел да се стекне со 

 
64 https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF_PIBP_Toolkit_MKD_2019_web.pdf 
65  J. Roebuck; T. Barker, Opus citatum, str. 434. 
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финансиска корист или друга лична корист во замена за селективно спроведување или 

манипулирање со правилата, во начинот на спроведување истраги и спроведување 

апсења. Постојат различни нивоа на полициска корупција кои можат да се 

манифестираат преку широк спектар на коруптивни практики, кои се движат од ситна 

корупција и мито до неформално „здружување“ со криминалци и филтрирање на 

организирани криминални групи во полициски структури. 

Корупцијата е широко и разновидно прашање. Примерите како што се: 

корупција на власта (на пр. преку нудење бесплатни оброци и пијалоци особено 

алкохол-услуги или попусти); мито (пари, стоки и услуги); опортунистички закани 

(жртви, кражби); потреси на криминалци; заштита од незаконски активности 

(заменици оператори, деловни луѓе); поправки на сообраќајни пријави; поправки за 

прекршочни или кривични пријави; директни криминални активности (провална 

кражба, грабеж); и внатрешни исплати (неработни денови, работни задачи) (Caplan and 

Murphy, 1991). 

Генерално, корумпираните службеници може да се поделат на два вида. Од една 

страна, таканаречените „јадачи на трева“ се службеници кои се впуштаат во помало 

(т.е., на ниско ниво) корупција. Ваквите дејства обично се реактивни и генерално не се 

навредливи од другите службеници. Од друга страна, „јадачите на месо“ се полицајци 

кои редовно се занимаваат со кривични дела, вклучително и кражби и дилање дрога. 

Овие службеници се проактивни во нивните напори. Полициските одделенија 

вообичаено ги штитат реактивните калеми, но не и проактивните калемите. Оние кои 

јадат месо обично се исфрлени од други службеници.66 

Многу полицајци може да примаат мито од ниско ниво, ова го нарекуваат 

„чисто мито“, но тие обично одбиваат да земаат дрога или пари од дилерите на дрога, 

што го сметаат за „валкано мито“. Чистото мито вклучува земање пари пронајдени на 

улица или вредни работи што ги оставиле на јавни места пијани, расеан или поединци 

од средната или високата класа. Валканото мито вклучува активно земање предмети од 

вредност од дилери на дрога, убијци на полицајци и други сериозни криминалци. 

Според Prenzler и Ransley (2002), направена е шестделна типологија на 

полициската корупција и недолично однесување (Prenzler, 2009:15-17): 

 
66 Baker, M. (1985). Cops: Their lives in their own words. New York: Pocket Books 
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✓ Графт или „класична корупција“ 

Претплатата или класичната корупција често е консензуална, во форма на 

шејкдаун или легитимни бизниси. Ситната корупција се состои од бакшиш, провизии, 

мито, подароци или попусти што им се даваат на службениците во замена за услугите 

што треба да се дадат. Шејкдауновите се познати како примање мито за нестремење на 

кривично дело (Newham and Faull, 2011:6). Се забележува дека примањето мито е за 

лична корист за упатување бизнис на одредени поединци или компании. Се тврди дека 

големата корупција има негативно влијание врз економијата (Kunaka, Matsheza и 

Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (Amsterdam), 2001:15). Местењето билети 

вклучува полициски службеници откажување на сообраќајни билети како услуга за 

пријателите или членовите на семејството (Newburn, 1999:4).  

✓ Процесна корупција 

Процесната корупција е уште една форма на недолично однесување што се 

однесува на полициски службеници кои крадат скапоцености од местото на 

злосторството (Scaramella et al., 2011:458). Корупцијата од благородна причина е 

слична на филозофијата „целта ги оправдува средствата“. „Рамката“ е кога 

полициските службеници поставуваат или додаваат докази (Њубурн, 1999:4). 

Дополнително на тоа, понекогаш е кога осомничените не се информирани за нивните 

права или не им се дава правен совет (Newham & Faull, 2011:6). 

✓ Прекумерна сила или „бруталност“ или неоправдана сила 

Прекумерната сила или полициската „бруталност“ може да биде сè, од „груб 

третман“ како што се сериозен напад, тортура и убиство. Понатаму, се состои од 

вербална злоупотреба, заплашување, закани за насилство и опасно возење со голема 

брзина што претставува физичка закана (Swanepoel et al., 2014:180). 

✓ Непрофесионално полициско однесување 

Непрофесионалното полициско однесување е отстапување насочено кон 

заедницата како „недолично однесување“ како грубост и злоупотреба на доверливи 

информации. Срамот предизвикан од недоличното однесување може да ја оштети 

довербата на заедницата и да го поткопа официјалниот морал (Dunn and Caceres, 2010). 

✓ Внатрешна корупција или отстапување на работното место 
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Внатрешната корупција или отстапувањето на работното место вклучува 

вознемирување на полициските службеници и дискриминација или фаворизирање при 

унапредување. Полициското професионално отстапување се однесува на несоодветни 

активности поврзани со работата во кои полицијата може да учествува (Gaines and 

Kappeler, 2015:406). 

✓ Непрофесионално полициско постапување надвор од должност 

Непрофесионалното полициско постапување надвор од службената должност 

вклучува кривични дела и несоодветно однесување извршено надвор од должност. Тие 

се одразуваат негативно на работата на службеникот како што се возење во пијана 

состојба и напад. 

2.7. Последици од полициска корупција 
 

Една од главните последици на корупцијата во полицијата е појавата на 

полицајци од одреден карактер кои го нарушуваат угледот на полициската служба. 

Познатата Кнап комисија од 1972 година ги подели полицајците активни во 

коруптивни активности во две категории. „Тревопасните животни“ (анг. grass eater) се 

попасивни и не бараат можности за корупција, но кога ќе им се понудат не одбиваат. 

Ваквите полицајци се многу побројни и обично го отежнуваат пронаоѓањето на случаи 

на корупција бидејќи го почитуваат кодот на „молк“ и создаваат „син ѕид“, а со тоа 

премолчено ја прифаќаат состојбата на корупција во полицијата. „Месојадачите“ (анг. 

meat eater) се многу поагресивни бидејќи свесно и активно создаваат можности да им 

се понуди корупција. Мора да нагласиме, потешко се откриваат коруптивни 

активности во кои се вклучени „месојадите“.67 

Полицискиот службеник вклучен во корупција, се анализира на два начина:   

1. како посебен проблем заеднички за сите држави без разлика на нивната 

економска, социјална и политичка ситуација;  

2. во рамките на истражувањето на етиката, контролата и одговорноста во 

работата на полициските службеници.  

 
67 Составено од Комисијата Кнап која ја испитуваше корупцијата во њујоршката полиција во раните 

1970-ти години. 
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Покрај научните истражувања за проблемот со полициската корупција, важни се 

и извештаите на одделни тела кои истражувале и решавале случаи на полициска 

корупција во текот на 20 век.68 

Еден од главните проблеми во процесот на полициските реформи е 

спречувањето и сузбивањето на корупцијата69. Реформскиот процес за справување со 

полициските коруптивни практики е значително попречен во пост-конфликтните и 

пост-авторитарните држави70, со зајакнување на организациската култура за 

спречување на коруптивни активности една од главните задачи на носителите на 

одлуки, а потоа и на претпоставените службеници.71 

Според Кутњак-Ивковиќ (2005: 3), полицијата во корупција ја нарушува 

работата на полициските службеници, го подобрува почитувањето на кодот за 

„молчење“, како и отпорот кон принципите на одговорна работа и на крајот ја 

поткопува легитимноста на полицијата и извршната власт. Легитимноста на полицијата 

произлегува од принципот дека полицијата е сервис на граѓаните заснован на 

обезбедување еднаква услуга на сите граѓани (Пренцлер, 2009: 43). 

Кутњак-Ивковиќ смета дека коруптивната активност во полицијата постојано се 

зголемува, при што методите на практикување корупција стануваат се посовршени и 

потешки за откривање (Кутњак-Ивковиќ, 2005: 7). Една од причините за ваквата 

состојба е нивната прифатливост на коруптивни методи кај полициските службеници, 

кое значително се зголеми во последните години. Дополнително, корупцијата во 

полицијата е тежок проблем за откривање и бара откривање од граѓаните или колегите 

полицајци, а ниту еден од нив не сака да ја признае вмешаноста во коруптивни 

практики. Сите полициски контролни механизми се реактивни и истрагите генерално 

ги наоѓаат само највидливите форми. Недостасуваат превентивни механизми и 

истрагите се однесуваат на поединечни случаи, додека организираната корупција е 

тешко да се открие. 

Најголемата надлежност и авторитет за водење истрага за корупцијата и 

организираниот криминал ја има Министерството за внатрешни работи (МВР). При 

 
68 Најважни се извештајот на Комисијата Кнап од 1972 година, Комисијата Молен од 1994 година и 

извештајот на Комитетот Лекс од 1997 година и Комисијата за дрво од 1994 година и Комисијата на 

Фицџералд од 1987 година. 
69 Bayley, 2001: 6 
70 Bayley, 2011: 1 
71 COPS, 2008: 1 
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МВР, Одделот за сузбивање на организираниот криминал е одговорен за водење 

истрага за дела поврзани со корупција и организиран криминал. Овој оддел се состои 

од72: 

✓ Сектор за финансиски криминал (Одделение за перење пари и финаниски 

истраги; Одделение за економски организиран криминал);  

✓ Сектор за корупција (Одделение за корупција при јавните набавки; 

Одделение за класична корупција и злоупотреби во јавниот и приватниот 

сектор);  

✓ Сектор за недозволена трговија со дрога (Одделение за сузбивање 

недозволена трговија со дроги на регионално и на национално ниво; 

Одделение за сузбивање недозволена трговија со дроги на меѓународно 

ниво); 

✓ Сектор за прикриени човечки извори на информации (Одделение за 

прикриени човечки извори на информации за организиран и сериозен 

криминал; Одделение за прикриени човечки извори на информации за 

регионален и локален криминал); 

✓ Сектор за криминалистичко-разузнавачка анализа за организиран 

криминал (Одделение за криминалистичко-разузнавачка анализа; 

Одделение за статистичко истражување и документирање); 

✓ Сектор за прикриени операции (Одделение за прикриени полициски 

службеници, Одделение за следење комуникации; Одделение за 

набљудување, следење и документирање; Одделение за заштита на 

сведоци); 

✓ Сектор за сериозен криминал (Одделение за крвни деликти и насилен 

криминал; Одделение за општ криминал; Одделение за недозволена 

трговија со оружје и опасни материи); 

✓ Сектор за трговија со луѓе и илегална миграција (Одделение за трговија 

со луѓе; Одделение за илегална миграција). 

 

 

 
72 Министерство за внатрешни работи, Северна Македонија 
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3. ИНТЕГРИТЕТ 
 

Интегритет – оддржувајте го дадениот збор и даденото ветување.73 

Интегритетот е еден од водечките нормативни концепти во современото општество. 

Често се зборува за степенот на интегритет на лидерите, т.е. лидерите на заедниците и 

важните историски личности, а високо се цени интегритетот на избраните јавни 

функционери. Меѓутоа, постигнувањето договор за тоа од што всушност се состои 

интегритетот меѓу теоретичарите не е ниту лесно ниту едноставно. Некои тврдат дека 

тоа е чисто формален однос кон конзистентноста, други дека првенствено е прашање 

на индивидуален интегритет, додека некои мислат дека интегритетот вклучува 

субјективни и објективни морални барања.74  

Во нашиот секојдневен живот, речиси е невозможно да ги игнорираме 

околностите што ќе нè натераат да донесеме одлука што ќе влијае на нашите животи. 

Етичките прашања и дилеми се јавуваат кај речиси секој поединец кога се соочуваме 

со ситуација која бара морално размислување и донесување одлука, каде што едниот 

концепт ќе стане прифатлив, додека другиот не. Моето занимање, како службеник за 

спроведување на законот, наидува на етички дилеми речиси секоја секунда. Од витално 

значење е да се разбере дека кога се појавуваат етички дилеми, мора да се користи 

етичкиот кодекс или однесување за да се реши проблемот. Справувањето и доаѓањето 

до вистинските решенија може да биде предизвик, но тие се од витално значење за да 

го докажеме нашиот кредибилитет. Еден од најголемите етички предизвици со кои 

мора да се справуваме и со кој постојано се среќаваме е полициската дискреција.  

Проучувањето и справувањето со полицискиот интегритет е од големо значење 

за општеството. Aнгажманот со интегритет во полицијата е важен за да се истражат 

причините кои ги принудуваат полициските службеници да се однесуваат неправилно 

и неприфатливо во полицијата поради корупција, употреба на сила во неоправдани 

околности, сексуална експлоатација, лажно сведочење итн. Факт е дека во последните 

неколку децении феноменот на корупција воопшто не е незабележителен во државните 

и јавните институции кои треба да бидат модел и огледало на поединечното 

општество, па коруптивните дела не ја заобиколуваат полицијата. 

 
73 Дујовски Б. Никола., Полициска етика, Универзитет Св. Климент Охридски, Факултет за безбедност 

Битола, Скопје, 2019. 
74 Miller, C., “Integrity”, in: International Encyclopedia of Ethics (ed. LaFollette, H.), Wiley-Blackwell, 2013 



63 
 

Присуството на интегритет е исклучително важно во организација како што е 

полицијата. За да се влијае што е можно повеќе на неговото применување, важно е да 

се има силно и позитивно лидерство на сите нивоа на организацијата. Исто така, важно 

е да се нагласи етиката, гордоста, професионалноста и јасно дефинираниот кодекс на 

однесување. Во средина каде што се толерираат грешките, треба да се создаде таква 

клима меѓу членовите на организацијата за да ги водат и едуцираат на начин да знаат 

да преовладуваат кога ќе се најдат во дилема, а тоа бара континуирани средби и 

разговори со вработените.  

Она што исто така треба да се има на ум кога станува збор за интегритетот е 

соработката не само во рамките на поединечна организација, туку и меѓу другите 

организации. На крајот на краиштата, треба да се посвети големо значење на 

интегритетот на институциите кон остатокот од општеството од причина што 

институциите се тука да бидат во служба на заедницата. 

3.1. Општо за концептот на интегритет 
 

Поимот интегритет добива поголемо значење во литературата и документите кои се 

занимаваат со корупцијата и стратегиите за борба против оваа појава, од кои некои 

значително се разликуваат. Затоа, важно е да се прецизира што се подразбира под овој 

поим во дадениот контекст при неговото користење, што може да биде важно и во 

толкувањето на законските прописи и во дефинирањето на антикорупциските 

стратегии. 

Интегритетот е поим што луѓето го доживуваат на различни начини. Се 

однесува на принципиелно однесување.75 Етимолошки поимот интегритет (од 

латинскиот integritas) значи целина, единство, комплетност, хармонија, инверзија, 

неделивост, постојаност, искреност, чистота на душата, совршенство, чесност. Да се 

има интегритет значи да се биде свесен за сопствената целина како човечко суштество, 

како и за различноста меѓу другите луѓе. Ова е термин спротивен на чувствата на 

 
75 Pallai, K., “Integrity and integrity management”, created within the framework of priority project No. SROP 

1.1.21-2012-2012-0001, entitled „Prevention of corruption and the revision of public administration 

development‟, интернет, 

http://corruptionprevention.gov.hu/download/8/f2/90000/Integrity%20and%20integrity%20management%20(K

a talin%20Pallai).pdf. 



64 
 

одредени општествени слоеви кои се предмет на морална изопаченост, поткуп и 

корупција.76 

Според Stanford Encyclopedia of Philosophy, зборот интегритет обично се 

дефинира како формален однос кон самиот себе, а со тоа и како самото однесување, 

постапување во согласност со моралот. Според оваа енциклопедија, најчестите значења 

на зборот интегритет се: 

1. интегритетот како самоинтегритет; 

2. интегритетот како зачувување на идентитетот; 

3. интегритет како истрајност во нешто; 

4. интегритетот како стремеж кон моралот;  

5. интегритетот како доблест. 

Така, кога за некој се вели дека е „личност со интегритет“, тоа генерално значи 

дека тој има силен морален карактер и, како таков, интегритетот е една од најголемите 

доблести што една личност може да ги поседува.77 

Дополнително, интегритетот го подразбира и начинот на кој едно лице или 

институција се однесува или работи на начин што одразува правично, доследно, 

совесно, непристрасно, транспарентно и квалитетно дејствување. Згора на тоа, важно е 

медиумите и/или општеството да ги перцепираат овие лица или институции како 

субјекти кои оставаат впечаток на чесност, постапуваат во согласност со формално 

прифатените морални стандарди и правила и, генерално, работат со високо ниво на 

интегритет. 

Се вели дека интегритетот има јасна суштинска вредност - не се одвојува од 

идејата дека е подобро да се дејствува веродостојно и чесно во секој сегмент од 

животот, во согласност со доблест, одговорно и соодветно, со јасно чувство за 

правилна и легитимна цел, без корумпирано и изопачено влијание.78 

Покрај моралните вредности, интегритетот вклучува и лична компонента. 

Интегритетот е и работа на лично ниво, работа на целосно развивање на личноста, но 

 
76 Pagon, M., Meško, G., Lobnikar, B. (Еds), Etika, integriteta in človekove pravice z vidika policijske 

dejavnosti, Ministarstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola,Ljubljana, 

2003, p. 47. 
77 Stanford Encyclopedia of Philosophy online, internet, https://plato.stanford.edu/entries/integrity/. 
78 Field, C., The fourth branch of government: the evolution of integrity agencies and enhanced government 

accountability, Paper presented at the 2012 AIAL National Administrative Law Forum, Adelaide, 19–20 July 

2012. 
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значи и доминација на разумот над емоциите и инстинктите, односно способност да се 

контролираат сопствените емоции и импулси. Може да се зборува за интегритетот на 

одредени делови или аспекти од животот на една личност и во таа смисла се издвојува 

професионалниот, интелектуалниот и уметничкиот интегритет.  

Во секојдневниот дискурс, интегритетот вклучува два основни елементи: прво, 

дека интегритетот е, пред сè, формален однос на личноста кон себе, или помеѓу делови 

или аспекти на неговата сопствена личност; и второ, дека интегритетот е најважен 

начин поврзан со моралното однесување. Со други зборови, постојат одредени 

суштински или нормативни ограничувања за постапување со интегритет. 

Според Милан Пагон, Сања Кутњак Ивковиќ и Бранко Лобникар (2000), 

поединците се однесуваат етички со интегритет, затоа што постапуваат во согласност 

со нивните морални убедувања кои им кажуваат што е добро, а не затоа што има 

стимулации од надворешната средина или разни притисоци. Затоа, интегритетот може 

да се дефинира како тенденција да се спротивстави на искушението, злоупотребата на 

правата и овластувањата кои произлегуваат од одредена позиција или како отпор кон 

корупцијата на индивидуално, организациско и институционално ниво.79 

Интегритетот ги подразбира оние квалитети на личноста кои, како општествен 

конструкт, претставуваат најдобра противтежа на отстапувањето на личноста и 

неетичкото однесување. Ова е најпосакуваната карактеристика на една организација 

или поединец и укажува на почитување на правилата и нормите што ја регулираат 

областа на нивните активности. 

Личноста за која може да се каже дека е личност со интегритет се однесува во 

согласност со сопствените верувања. Со други зборови, не може да се каже дека таа 

вели едно, а прави друго. Таа јавно ги изразува своите морални убедувања, дури и кога 

тие верувања не се популарни и широко прифатени. Личноста со интегритет ја зборува 

вистината и презема одговорност за она што го мисли, чувствува и прави. Таа не 

дејствува пред другите, таа е искрена и има внатрешно чувство за морална доследност. 

Таквиот човек си го живее животот чесно и автентично и не се преправа дека е нешто 

што не е.80 

 
79 Klockars, C.B., Kutnjak Ivković, S., Haberfeld, M.R., The Contures of Police Integrity, SAGE,Newbury Park, 

CA, 2004. 
80 Pagon, M., 2003. Police ethics and integrity. Police Command Studies International, 
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3.2. Институционален интегритет 
 

Покрај интегритетот на поединецот, односно индивидуалниот интегритет, можеме да 

зборуваме и за интегритет на институционално ниво. Треба да се нагласи дека 

индивидуалниот и организацискиот, односно институционалниот интегритет се тесно 

поврзани, бидејќи поединецот не функционира изолирано во општествениот вакуум, 

туку секогаш е дел од социјална институција во која исполнува одредени општествени 

улоги, во согласност со соодветните општествени норми. 

Индивидуален интегритет, се однесува на традиционалното разбирање на 

интегритетот како искрено и соодветно однесување („правење на вистинската работа“, 

но „на правилен начин“) или доследност помеѓу зборовите и делата.81 Тоа значи дека 

личноста има свесност и доследност вредности кои управуваат со неговите одлуки и 

постапки.82 Индивидуалниот интегритет е резултат на индивидуалните личности и 

нивните меѓучовечки односи во општествено изградени околности. Индивидуалниот 

интегритет е надополнет со специфичната природа на одредени институционални 

аранжмани. Поединците се вградени во политички и институционални структури кои 

или ги поттикнуваат или обесхрабруваат можностите за нивно етичко дејствување. 

За да се разбере институционалниот интегритет, неопходно е да се разбере и 

индивидуалниот интегритет и нивните корелации. Имено, неопходно е да се истражат 

сложените односи меѓу индивидуалните избори и однесувања во контекстот во кој 

дејствуваат поединците, вклучувајќи го и односот меѓу поединците и институциите. 

Институциите мора да го задржат својот интегритет и покрај сите потенцијални 

конфликти со индивидуалните вредности на вработените и секое лично недолично 

однесување кое може да ги наведе вработените да ги прекршат институционалните 

политики.83 Може да настанат конфликти помеѓу овие два вида интегритет, како и 

тензии помеѓу некорумпираните институции и процеси и негувањето процеси на личен 

интегритет. 

На институционално ниво, интегритет значи организација која „дефинира и 

дејствува во рамките на силен кодекс на однесување и позитивни вредности и која е 

 
81 Grebe, E., Woermann, M., “Institutions of Integrity and the Integrity of Institutions: Integrity and ethics in the 

politics of developmental leadership”, The Developmental Leadership Program, Paper 15, 2011. 
82 Pallai, K., “Integrity and integrity management”, op. cit. 
83 The Integrity Project, „Institutions & Integrity‟, op. cit. 
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нетолерантна кон ставовите, постапките и активностите на вработените или 

партнерите кои отстапуваат од тој кодекс“.84 Овој концепт е силно поврзан со 

принципот на транспарентност, кој подразбира отвореност, комуникација и 

отчетност.85 

Што се однесува до организациите и институциите, клучен аспект е дека 

организацијата заснована на интегритет ги извршува своите задачи во согласност со 

задачата и целта за која е основана и работи на транспарентен, беспрекорен и етички 

начин. Однесувањето на поединците е во согласност со поставените вредности и цели, 

а организацијата и нејзините партнери ги преземаат сите неопходни чекори за да ја 

завршат својата работа во согласност со овие вредности.86 Институционалниот 

интегритет е важен во јавниот сектор, приватниот сектор и третиот сектор, односно 

граѓанското општество (невладините организации). 

Од особена важност е интегритетот на јавниот сектор, поради јавниот карактер 

на овие институции, што подразбира доверба на јавноста во практиките, работењето и 

политиките на јавните институции. За органите на јавната администрација, интегритет 

значи дека релевантните јавни институции остваруваат цели кои се во јавен интерес, 

како што е дефинирано со закон во вршењето на јавните работи. Органите на јавната 

администрација јасно се разликуваат од пазарните субјекти по тоа што основното 

прашање во врска со нивните активности е дали тие ја исполнуваат својата 

општествена функција.  

Еден од најважните аспекти на институционалниот интегритет во контекст на 

јавната администрација е проблемот со корупцијата. Од средината на 1990-тите, 

интеракцијата помеѓу корупцијата, доброто владеење/влада и интегритетот стана 

клучно прашање во глобалното опкружување. Корупцијата претставува најзначаен 

ризик за институционалниот интегритет. Ситуациите и злоупотребите исто така можат 

да бидат предизвик за личниот интегритет и да создадат конфликт помеѓу 

индивидуалниот и институционалниот интегритет. Поединецот кој се обидува да ги 

максимизира своите лични цели со кршење на организациската етика и моралниот 

 
84 The World Road Administration, PIARC Technical Committee B.1, Good Governance of Road 

Administration, „Best Practice of Good Governance – Institutional Integrity‟, p. 21, интернет, 

http://www.piarc.org/en/order-library/16949-en-Best%20practices%20of%20good%20governance%20-

%20Institutional%20integrity.htm. 
85 Gurzawska, A., Principles and Approaches in Ethics Assessment Institutional Integrity, 2015, интернет, 

http://satoriproject.eu/media/1.e-Institutional-Integrity.pdf, 
86 Klotz-Sántha, 2013:16, in: Pallai, K., “Integrity and integrity management”, op. cit 
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кодекс на организацијата, го нарушува нејзиниот интегритет. Така, јавен службеник кој 

се однесува коруптивно (на пример, бара и/или прима поткуп - пари или услуги), со 

цел да донесе привилегирани административни одлуки (но и за непостапување или 

недејствување во одредени случаи), постапува без интегритет.87 

3.3. Полициски интегритет 

3.3.1. Перцепции за полициски интегритет 
 

Имајќи предвид дека поимот интегритет може да има различни значења во различни 

општествени средини, како и дека може да се гледа од гледна точка на поединец и 

институција, Ѓорѓевиќ (2014: 16) соодветно вели дека интегритетот е „безболен поим “. 

Но, како што истакнува, „и покрај фактот што поимот интегритет не е целосно јасен, 

тој има посебна реторичка моќ што ја вовлекува полицијата во дебатата за злоупотреба 

на полициските овластувања, полициска корупција или полициско недолично 

однесување“ (Ѓорѓевиќ, 2014 година, според: Клокарс, Кутњак Ивковиќ, Хаберфелд, 

2007: 251). 

Современото разбирање на полицискиот интегритет е поврзано со четири 

принципи на демократско полициско работење: транспарентност, заштита на 

човековите права, работа ориентирана кон услуги и одговорност (Bayley, 2001). Тоа е 

меѓусебен однос, бидејќи само полициска организација со високо ниво на интегритет 

може да дејствува како транспарентен и одговорен сервис за заштита на човековите 

права на сите граѓани, но напреден развој и подигнување на нивото на полициски 

интегритет и создавање култура на интегритетот меѓу полициските службеници е 

основа за понатамошна демократизација (Caparini, Marenin, 2004). Од друга страна, 

како што предупредува Ѓорѓевиќ (2014: 16), „со нарушување на интегритетот на 

полицијата и нивните службеници се доведува во прашање нејзината основна улога, 

која вклучува зачувување и подобрување на безбедноста на граѓаните“. Тој го 

илустрира ова тврдење уште поблиску со вклучување во разгледувањето на проблемот 

со корупцијата, за кој заклучуваме дека директно го нарушува интегритетот на 

полициската служба. Така, корупцијата индиректно ги загрозува основните човекови 

права и безбедноста на граѓаните. Полициска организација со низок интегритет не е во 
 

87 Gurzawska, A., Principles and Approaches in Ethics Assessment Institutional Integrity, op. cit., p. 6. 
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состојба да ги издржи предизвиците на корупцијата, што значи дека не е во состојба да 

им обезбеди на своите граѓани соодветна безбедносна служба. 

Колапсот или зајакнувањето на интегритетот е под влијание на вредностите, 

правилата и однесувањата кои се застапени во полициската служба, а кои заеднички ја 

обликуваат полициската култура (Kobut, 2012: 67). Затоа, поимите на полициска 

култура и интегритет се меѓусебно условени и заедно влијаат на индивидуалната 

работа на полицијата и работата на целата организација. Од горенаведеното, лесно 

може да се разбере како полицискиот интегритет е клучен за улогата што ја има 

полицијата во едно општество или како полицискиот интегритет го одредува 

функционирањето на одредена полициска организација во одредена заедница. 

Меѓутоа, токму оваа ширина на значење и далекусежни последици од нивото на 

полициски интегритет можат да создадат потешкотии во јасно и прецизно разбирање 

на концептот на полициски интегритет. Како што е случајот со некои други 

исклучително сложени и корисни концепти, концептот на полициски интегритет за 

многумина вклучува премногу значење, што потоа носи ризик никому да не значи 

ништо конкретно. Некои истакнати научници беа свесни за овој ризик и дел од своите 

истражувачки напори го насочија кон заштита на концептот на интегритет од тој ризик 

и спречување на неговата потенцијална тривијалност од една страна, и обезбедување 

на негово целосно разбирање и примена во пракса од друга страна. Најконкретното и 

најоперативното конципирање на концептот на интегритет, односно прецизно и јасно 

дефинирање на концептот на интегритет, секако е добар начин за постигнување на оваа 

цел. 

Така, Klockars, Kutnjak Ivkovic, Haberfeld, 2006 кои досега се меѓу 

највлијателните научници во областа на истражувањето на полицискиот интегритет, 

понудија дефиниција за полицискиот интегритет која се покажа доволна и од аспект  

на примена во научно истражување и аспекти на пракса во полициските организации 

ширум светот. Според оваа дефиниција, полицискиот интегритет ја претставува 

нормативната тенденција на полицијата да се спротивстави на искушението да ги 

злоупотреби правата и привилегиите на полициската професија (Klockars, Kutnjak 

Ivkovic, Haberfeld, 2006). Оваа дефиниција вклучува шест клучни компоненти.  

Првата се однесува на полицискиот интегритет како нормативен показател, 

што укажува на фактот дека интегритетот повеќе се перципира како верување отколку 
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како однесување. Токму тоа имплицира дека однесувањето од морална перспектива 

може да се гледа како добро или лошо, опфаќајќи го верувањето дека полициските 

службеници мора да дејствуваат во одредени ситуации. Блискиот однос помеѓу 

полицискиот интегритет и моралот дополнително имплицира дека полицаецот кој 

верува во „правење добро“ треба да биде подготвен да пријави колега што постапува 

спротивно, како и да ги поддржи формалните процедури за казнување на таков 

полицаец. Сепак, тие забележуваат дека императивот за интегритет понекогаш доаѓа во 

судир со императивот за простување, лојалност, милост, толеранција и сочувство, што 

потоа е извор на сериозни морални дилеми за полициските службеници. 

Втората компонента на дефиницијата за полицискиот интегритет се однесува 

на тенденцијата за отпор и се зема предвид дека, иако однесувањето на луѓето 

произлегува од нивните ставови, факт е дека ставовите и однесувањето не мора да се 

совпаѓаат (Klockars, Kutnjak Ivkovic, Haberfeld, 2006). Потенцијалната неусогласеност 

на ставовите и однесувањата произлегува од различни лични карактеристики како што 

се недостаток на имагинација, страв од откривање, страв од казна или од некои 

ситуациски околности како што е често недостаток на можности. Сето тоа се 

околности што ги наведуваат луѓето да се однесуваат на начин кој нагласува висок 

степен на интегритет, иако тој суштински не постои (Kutnjak Ivkovic, 2015б). Сепак, 

ставовите и однесувањата се генерално во високо позитивна корелација, така што 

ставовите што значат високо ниво на интегритет треба барем делумно да го водат 

однесувањето на полициските службеници во таа насока. 

Зборот полиција е третата компонента на дефиницијата за полициски 

интегритет, (Klockars, Kutnjak Ivković, Haberfeld, 2006) тој намерно се користи на овој 

начин, наместо зборот „полициски службеник“ или „полициска управа“, бидејќи го 

одразува фактот дека полицискиот интегритет е карактеристика и на поединецот, 

полициски службеници и групи полициски службеници и полициски организации во 

целина. Меѓутоа, динамиката и поврзаноста на интегритетот зависат од единицата на 

анализа, односно разбирањето и објаснувањето на психологијата на интегритетот на 

полицаецот како поединец секако се разликува од разбирањето и објаснувањето на 

социологијата, политиката и историјата на интегритетот на полициската култура 

(Klockars, Kutnjak Ivković, Haberfeld, 2006). Холистички, „интегритетот на полицијата 

треба да го вклучува индивидуалниот интегритет на полицискиот службеник и 

неговото однесување во согласност со законот, моралните и етичките вредности“, но и 
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„институционалниот интегритет на полициската служба и одржливото однесување на 

полицијата во согласност со правната и стратешката рамка“ (Ѓорѓевиќ, 2014: 16). 

Четвртата компонента од дефиницијата за полициски интегритет се однесува 

на искушението, па затоа се фокусира на различноста на ситуациите во кои 

полициските службеници ја извршуваат својата секојдневна работа, како и на 

различноста на средини во кои работат поединечни полициски единици или цели 

полициски организации. Овие различни контексти кон полициските службеници често 

можат да генерираат специфични стимули за несоодветно однесување (Kutnjak Ivković, 

Haberfeld, 2015). Спротивно на овие искушенија, полицаецот со интегритет како што 

гледа Ѓорѓевиќ (2014: 16) „треба да им служи како пример на другите колеги, бидејќи 

тој е борец против корупцијата, го штити правото на недискриминација и промовира 

чувство на еднаквост во полициската служба“. 

Злоупотребата е петтата компонента на дефиницијата за полициски 

интегритет. Во различни ситуации на недолично однесување, злоупотребата може да 

варира: во некои потешки форми на несоодветно однесување може да биде целосно 

очигледна и јасна, додека во други може да биде скриена, па полициските службеници 

можат да користат изговори или целосно да го негираат постоењето на злоупотреба 

(Kutnjak Ivković, Haberfeld, 2015). 

Последната компонента од дефиницијата за полициски интегритет се однесува 

на правата и привилегиите на полициската професија. Како што објаснуваат истите 

автори (Kutnjak Ivković, Haberfeld, 2015), полициската работа е многу дискрециона, 

принудна активност која рутински се одвива во приватно опкружување, далеку од 

очите на јавноста и контролните механизми и вклучува сведоци кои често се сметаат за 

недоверливи. Од овие причини, работата како полицаец значи да се има многу 

можности во кои може да се дојде во искушение да ги злоупотреби привилегиите и 

правата на професијата, како и да подлегне на тие искушенија. 

3.3.2. План за полициски интегритет 
 

Истражувачите за полициска корупција се согласуваат дека усвојувањето на 

Националната антикорупциска стратегија во јули 2013 година, како и Акциониот план 

за имплементација на Националната стратегија за антикорупција 2013-2018 година. 
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(Министерство за правда, 2013 година, со значително учество на Министерството за 

внатрешни работи) беше важен чекор напред во соочувањето на Северна Македонија 

со овој проблем. За полицијата во Северна Македонија, ова обезбеди силен поттик за 

градење и подобрување на интегритетот на полициските службеници. Сепак, 

пресвртница во тој процес се случи во 2008 година, кога Законот за Антикорупциска 

агенција (Службен весник на РСМ, бр. 97/2008) беше донесен врз основа на 

Националната антикорупциска стратегија од претходниот период, со кој беше 

регулирана обврската на сите органи на државната и локалната самоуправа, сите 

државни организации и јавни служби и компании да изготват и да донесат план за 

интегритет. Тоа беше воведување за прв пат на тој модерен институт кај нас. 

Планот за интегритет е еден од современите пристапи во воспоставувањето 

законски и етички активности на органите на државната управа и другите јавни 

институции и организации. Тоа е проактивен и превентивен метод чија цел е да ги 

потисне можностите за коруптивно однесување на државните и јавните функционери, 

односно да го зајакне интегритетот на владата и другите јавни институции и 

организации (Добовшек 2009: 120). Планот за интегритет не се однесува на 

поединечни конкретни случаи на коруптивно однесување во јавниот сектор, туку 

обезбедува механизми кои треба да го елиминираат, или барем да го минимизираат 

потенцијалот за корупција. 

За да се обезбеди ефективност на плановите за интегритет, неопходно беше да 

се обезбеди нивно соодветно разбирање од сите владини агенции и организации, јавни 

служби, институции и компании, како и од органите на локалната самоуправа. Поради 

тоа, Агенцијата за спречување на корупцијата објави единствени насоки за изработка и 

спроведување на планови за интегритет. Законот за Агенцијата за спречување на 

корупцијата (Службен весник на РС, бр. 97/2008) уредува дека Агенцијата изготвува и 

објавува проценки за интегритет, а врз основа на тие насоки за плановите за интегритет 

и дека државните органи, органите на територијалната автономијата и локалната 

самоуправа, јавните служби и јавните претпријатија донесуваат свои планови за 

интегритет во согласност со овие упатства и соодветно ја информираат Агенцијата. 

Законската обврска на Агенцијата е исто така да го следи донесувањето и 

спроведувањето на сите планови за интегритет (Ненадиќ, 2010). 
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Во согласност со член 58 од Законот за спречување корупција (Службен весник 

на РСМ, бр. 97/2008), секој поединечен план за интегритет мора да содржи проценка за 

изложеноста на институцијата на корупција, податоци за лицето одговорно за 

интегритетот планираат, идентификуваат и ги опишуваат деловните процеси и особено 

процесите на донесување деловни одлуки кои се особено изложени на ризик од 

корупција, а во согласност со сите овие мерки за спречување на корупцијата. Така, 

секој поединечен план за интегритет нужно подразбира две фази на развој и 

имплементација: фаза на проценка на ризиците од корупција и отпорност на 

организацијата на тие ризици, и фаза на создавање и имплементација на иновативни 

мерки за подигнување на отпорноста на организацијата на тие ризици (Shikman, 

Tanjga, 2010: 11). Овие иновативни мерки, согласно наведениот член 58 од Законот за 

Антикорупциска, можат да бидат законски и практични. Со други зборови, тоа може да 

бидат нови прописи или измени на постојните прописи, но може да бидат и активности 

кои не се резултат на донесување или спроведување на прописи. Но, како што 

предупредува Ненадиќ (2010: 10), не е секогаш неопходно, ниту едноставно, да се 

прави јасна разлика помеѓу правни и неправни или практични мерки. Она што е 

неопходно е сите органи за интегритет, органите на локалната самоуправа, сите јавни 

служби и сите јавни претпријатија да ги усвојат своите планови за интегритет како 

оригинална антикорупциска мерка.  

Исто така, неопходно е секој план за интегритет да биде официјален документ 

заснован на релевантна проценка на ранливоста на одредена организација или 

институција на ризиците од корупција или изложеност на нејзините вработени на 

етички и професионално неприфатливи практики. Исто така, неопходно е секој 

поединечен план за интегритет да вклучува мерки и активности со кои може да се 

постигне единствена цел, која првенствено се состои во зајакнување на интегритетот 

на организацијата или институцијата, каде што интегритетот значи чесност, 

професионалност и етика, како индивидуално така и организациски (Ненадиќ, 2010; 

Шикман, Тањга, 2010; Ѓорѓевиќ, 2014). 

Овие императиви во однос на развојот и спроведувањето на плановите за 

интегритет треба да се сфатат крајно сериозно за да се избегне познатата опасност, 

како што вели Ѓорѓевиќ (2014: 14), „хиперинфлација на донесување различни 

документи без соодветна примена и проценка на влијанието“. Сосема спротивно од 

овој негативен тренд, кој за жал е вообичаен во земјите во транзиција и младите 
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демократии, основното значење на планот за интегритет е да обезбеди ефикасно и 

ефективно функционирање на јавните институции и организации. Ова делумно се 

постигнува преку поедноставување на непотребно сложените, а со тоа и нејасни и 

нетранспарентни правила и процедури, односно укинување на вишокот, а со тоа и 

напорните правила и процедури. Целта на планот за интегритет е да овозможи други 

начини за зголемување на ефикасноста и ефективноста на јавните организации и 

институции, кои вклучуваат соодветен надзор и минимизирање на дискреционите 

одлуки на менаџерите, истовремено подигнувајќи го нивото на одговорност на сите 

вработени, што нужно води кон зајакнување професионализам и етиката, а особено на 

одлучувањето. 

За да биде возможно опишаното укинување на лошата практика и неприменлива 

регулатива, неопходно е несомнено да се утврди кои се комплицирани или непотребни 

процедури, што ги одразува ризичните дискрециони овластувања на претпоставените и 

кои се точно последиците од таквите контрапродуктивни практики и правила. Исто 

така, потребно е прецизно да се анализира потребата од дополнителна едукација на 

вработените за да можат да прифатат промени во начинот на функционирање и 

делување (Ненадиќ, 2010). 

Од аспект на теоретската рамка на ова истражување, важно е да се утврди 

фактот дека плановите за интегритет гледаат на организацијата како целина. Така, на 

пример, кога станува збор за проценка на ситуацијата, не се мисли на тестирање на 

интегритетот на поединците (Shikman, Tanjga, 2010: 11), туку на севкупната 

организациска клима и култура. 

Планот за интегритет може да се состои од неколку елементи, обично вклучува 

две фази: првата, фазата на проценка на издржливоста на институцијата и втората, 

фазата на воведување нови мерки за подигање на издржливоста на институцијата. Овие 

фази може да се видат преку следните шест клучни активности: 

1. Проценка на степенот на корупциски ризик (функција/поединец, дел од 

институција, институција) по членови од поединечни системски закони - за 

секој дел од почитуваниот системски закон (подзаконски акт) се дава проценка 

на ризикот од корупција. Корупцискиот ризик се дефинира како можност за 

појава на корупција. Нивото на ризик од корупција може да се мери со овие 

различни скали; 
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2. Утврдување на потенцијални точки на корупција (функција / поединец, дел од 

институција, институција) во однос на членови од одредени системски закони - 

потенцијална точка на корупција може да биде дел од државен орган (дел од 

јавна институција или организација), или индивидуална функција. Во оваа 

прилика не се оценува нивото на влијание, туку само постоењето или 

непостоењето на корупциска точка. При утврдувањето на потенцијалните 

корупциски точки потребно е да се направи анализа која би опфатила носител 

на изборна функција, помошник министер, раководител на јавна установа, 

раководител на министерство, член на одбор на јавна установа, одговорен 

државен службеник, одговорен вработен во јавната установа; или наведете дека 

не постои потенцијална точка за корупција (ако не постои); 

3. Процена на потенцијалното коруптивно влијание на одредени функции/лица - 

влијанието на функцијата/лицето врз реализацијата на одреден правен дел се 

дефинира како степен на можност (потенцијал) за влијание врз личната корист, 

а на штета на општеството. Од оваа проценка се исклучени функциите/лицата 

кои се директно одговорни за спроведување на даденото законско решение. 

Проценката на потенцијалното влијание на корупцијата би вклучила анализа на 

истите субјекти каде што се оценуваат потенцијалните точки на корупција; 

4. Проценка на ефективноста на претходните антикорупциски мерки - предуслов 

за оценка на ефективноста на антикорупциските мерки е нивното постоење. 

Мерките за борба против корупцијата можат да се поделат на имплицитни и 

експлицитни. Под имплицитно се подразбираат сите оние мерки (дејства, 

активности, можности) кои вообичаено се достапни на соодветното ниво на 

општествена организација и систем на владеење. Тоа се вообичаените правни 

рамки, превентивниот и репресивен систем на владеење, моралната рамка. Под 

експлицитни антикорупциски мерки се подразбира општ/јавен или 

индивидуален (институционален) антикорупциски систем. 

Антикорупцискиот систем вклучува: 

✓ антикорупциски документи; 

✓ антикорупциски процедури; 

✓ антикорупциски ресурси (персонал, ресурси);  

✓ достапни антикорупциски мерки и дејствија - во овој случај се оценува 

ефективноста на експлицитните институционални антикорупциски мерки, 
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односно претходниот организиран социјален (институционален) напор за 

спречување на корупцијата. 

5. Предлог начин/метод на намалување (елиминирање) на нивото на корупциски 

ризик (функција/поединец, дел од институцијата во однос на членови од 

одредени закони) - начин/метод за намалување на нивото на ризик од корупција 

се дефинира како ниво (мерка) на општествениот напор за намалување (или 

отстранување) на постоечкиот ризик од корупција. Значи, овде акцентот не е на 

можноста за намалување (отстранување), туку на прашањето што треба да се 

направи за да се намали ризикот од корупција. Предложениот начин/метод за 

намалување (елиминација) на нивото на ризик од корупција може да биде 

преку: 

✓ измена на член од закон; 

✓ примена на други (антикорупциски) закони; 

✓ донесување (изменување) на подзаконски акти; 

✓ надворешна контрола; 

✓ внатрешна контрола;  

✓ етички кодекс. 

6. Предлог на превентивни мерки со примена на стратешки столбови на 

антикорупциска борба (функција/поединец, дел од институција во однос на 

членови од одредени закони) - четири столба на антикорупциска борба се 

преземени како основа на превентивните антикорупциски мерки: едукација и 

информирање на јавноста, елиминирање на можностите, транспарентност и 

известување, контролни и репресивни мерки. Превентивните мерки што треба 

да се преземат мора да бидат соодветни за секојдневна употреба и не смеат да 

бидат комплицирани или тешки за спроведување. Предлогот на превентивни 

мерки на стратешките столбови на борбата против корупцијата мора да ги 

содржи следните активности: контролни и репресивни мерки (општа 

превенција), елиминирање на можностите (корупцијата да стане високоризична 

активност со мала заработувачка), транспарентност и известување, едукација и 

информации од јавен карактер, етички кодекс. За реализација на наведените 

активности потребно е да се утврди соодветна методологија на работа (Шикман, 

Тањга, 2010: 11). 
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За успех на планот за интегритет, неопходно е организацијата да биде сериозна 

во својот интегритет, а доколку е така, ќе го користи овој нацрт како одлучувачка 

алатка. Всушност, плановите за интегритет можат да бидат успешни само ако сите 

учесници во институцијата сфатат дека плановите за институцијата се нешто 

позитивно и морално и дека сите ќе имаат корист, а не како корупцијата, кога имаат 

корист само поединци. Со други зборови, секој мора да ги види придобивките во 

плановите за интегритет, поради што во првата фаза е потребно јасно да се покаже што 

добиваат со плановите за интегритет, а што се губи со корупцијата во институцијата и 

во општеството. Се разбира, оние кои добиваат од сегашните корупциски зделки (во 

поширока смисла, непотизам, итн.) ќе се спротивстават на интегритетот, моралот и 

етиката, но со заедничка работа, поддржана од медиумите и граѓанското општество, 

може да се скрши таквиот отпор. Плановите за интегритет преку спречување на 

корупцијата се засноваат на транспарентност и спречување на создавање мрежи кои се 

основа за корупција. Исто така, се зголемува задоволството од работата, а со тоа и 

ефикасноста. Благосостојбата на институција која има план за интегритет се 

рефлектира во протокот на повеќе информации релевантни за донесување одлуки и 

конкуренција. Лидерите (особено политичарите) мора да бидат модел на морал и со 

личен пример на луѓето да им ги покажуваат предностите на некоруптивното 

однесување, водејќи ги во таа насока, не само на декларативно, туку и во реалноста 

(Добовшек, 2009). 

Министерството за внатрешни работи со својата проактивна борба против 

корупцијата и нејзина апсолутна неприфатливост, гради контролни механизми, мерки 

и активности со кои ќе го стесни просторот на коруптивно однесување на вработените 

во Министерството и полицијата, како и откривање и соодветно санкционирање на 

секој конкретен случај, поради што оваа програма опфаќа систем на мерки и 

активности кои значат: 

1. Селекција на кандидатите при вработување во Министерството согласно 

пропишаните стандарди; 

2. Јакнење на интегритетот на вработените во Министерството за внатрешни 

работи; 

3. Континуирана и специјализирана обука на вработените во Министерството и 

полицијата; 
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4. Отчетност и транспарентност во работењето, значаен сегмент за спречување 

на корупцијата во Министерството за внатрешни работи. 

5. Унифицирани процедури за работа во Министерството; 

6. Професионално постапување на вработените во МВР во демократско 

политичките процеси; 

7. Доследно почитување на Кодексот на полициска етика; 

8. Потикнување на граѓаните да пријават корупција во Министерството и 

полицијата 

9. Спроведување на систем на кариера; 

10. Зајакнување на меѓуинституционалната соработка; 

11. Унапредување на меѓународната соработка во борбата против корупцијата.88 

 

Антикорупциската програма на Министерството за внатрешни работи, 

произведува конкретни обврски за сите организациони единици на Министерството и 

полицијата. 

Согласно антикорупциската програма изготвен е Акциски план за 

имплементација на антикорупциската програма кој содржи задачи кои произлегуваат 

од оваа програма, кои треба да ги реализираат конкретни организациони единици во 

Министреството за внатрешни работи со јасна временска рамка на реализација. 

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди е надлежен да ја следи 

реализацијата на Антикопупцискта програма, да ги насочува активностите на 

организациските единици и да ја поттикнува реализацијата на активностите 

предвидени во Програмата и Акцискиот план, кој е составен дел на истата. 

Истовремено, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во 

одредени области е задолжен и за спроведување на Антикорупциската програма. 

Сите наведени носители на конкретни активности, секој во својот делокруг на 

работа, треба да изготви своја агенда со активности и дефинирана временска рамка за 

нивно реализирање, и на секои три месеци до Секторот за внатрешна контрола и 

 
88 
https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0
%A3%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%90%202022.pdf 
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професионални стандарди да доставува известување за планираните и реализирани 

активности од Антикорупциската програма и Акцискиот план.89 

3.4. Теорија на полициски интегритет 

3.4.1. Основни точки на полициски интегритет 
 

Првите објаснувања за полициската корупција се фокусираа на одговорноста на 

поединците за нивното однесување. Теоријата претпоставува постоење на лоши 

поединци, или „расипани јаболка, кои се одговорни за полициската корупција бидејќи 

ја „корумпираат“ полициската организација исто како што расипано јаболко ја 

расипува целата кошница со јаболка. Корумпираните луѓе можат морално и лично да 

се инфилтрираат во полициска организација, користејќи ги своите девијантни 

предиспозиции за извршување недозволиви активности. Таквите поединци дејствуваат 

без ничие знаење, а камоли поддршка.90 

Овој теоретски пристап е особено поддржан од полициските раководители 

бидејќи, барем навидум, дава брзо решение за проблемот со корупцијата. Примамливо 

е и за полициските раководители да создаваат впечаток дека со отстранување на 

проблематичен полицаец од полициска организација, проблемот со корупцијата може 

целосно да се реши. Во исто време, прифаќањето на таквата теорија може да сугерира 

висок степен на полициска лојалност кон правично и законско дејствување (Кутњак 

Ивковиќ, 2005а). 

Индивидуално-административната теорија за полицискиот интегритет, и покрај 

популарноста кај полициските началници, сè уште е изложена на сериозни критики, 

кои доаѓаат особено од научните кругови. Главниот проблем со овој начин на гледање 

на полицијата е неможноста да се објасни циклусот на постоечка корупција. Еден од 

проблемите е немањето објаснување - како навидум чесните и морални полицајци 

станале корумпирани и почнале да учествуваат во недозволиви активности откако се 

приклучиле во полициската организација. Критичарите ја побија оваа теорија со 

 
89 
https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload//%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D
0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B
8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.pdf 
90 Кутњак Ивковиќ, 2005а 
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докажување дека скоро сите поединци на одредена полициска организација биле 

свесни или учествувале во корупција (Кутњак Ивковиќ, 2005а). 

И покрај сериозните критики, дел од академската јавност ја поддржа оваа 

теорија. Така, на пример, Вокер, Алперт и Кени заклучија дека најголем дел од 

полициската корупција е предизвикана од мал број поединци во одредена полициска 

организација (Walker, Alpert, Kenney, 2001). Нивните наоди покажуваат дека речиси 

90% од сите проблеми биле предизвикани од само 10% од полициските сили. Во 

нивната анализа на девијантното полициско однесување, Портер и Варендер заклучија 

дека повеќето полицајци кои учествувале во такви активности дејствувале сами (Porter, 

Warrender, 2009). Комисијата на Молен од 1994 година нашла поддршка за оваа теорија 

во њујоршката полиција, бидејќи била идентификувана мала група корумпирани 

полицајци кои учествувале во корупција поврзана со дрога. 

Иако неодамнешните истражувања укажуваат на фактот дека индивидуалниот 

интегритет е дел од организацискиот интегритет и дека тој не може сам да опстане  

(Klockars, Kutnjak Ivkovic, Haberfeld, 2006), некои автори, особено од минатиот век, 

наоѓаат аргументи за такво побарување. Притоа тие се повикуваат на поширок 

контекст, па во начинот на илустрација на корпа со расипано јаболко, тврдат дека 

секоја организација, вклучително и полицијата, е одговорна за девијациите што се 

случуваат кај нејзините членови. Така, на пример, Ерман и Ландман создаваат 

четиричлена мрежа на организациско отстапување. Прво, за активностите да се сметаат 

за девијантни, тие мора да ги прекршуваат поголемите општествени норми; второ, 

активностите мора да бидат поддржани на некое ниво во организацијата; трето, 

администрацијата мора да биде свесна за таквите девијантни активности или да ги 

поддржува (активни или пасивни); и конечно, новите членови на организацијата мора 

да се социјализираат во „норми и рационализација што ги поддржуваат таквите 

активности“ (Ermann, Lundmann, 1978: 57–58). 

3.4.2. Импликации за истражување на полицискиот интегритет 
 

Административно-индивидуалниот пристап кон истражувањето на полицискиот 

интегритет всушност се сведува на истражување на неприфатливо однесување на 

полициските службеници, па затоа постои голем отпор при спроведувањето на 
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истражувањата меѓу полициските службеници. Сосема е јасно дека ваквото 

истражување тешко може да даде релевантни резултати од кои би можеле да се 

извлечат сигурни заклучоци. 

Литературата која се занимава со индивидуалното ниво на анализа е особено 

фокусирана на позадината на кандидатите за полицајци, приправниците и активните 

полицајци, вклучувајќи ги нивните карактеристики на личноста, социоекономското 

потекло и моралните ставови кон етичките и неетичките случаи релевантни за 

полициската корупција (Chan, 1997). Индивидуалниот пристап за причините за 

корупција може да се сумира во три главни категории: „расипано јаболко“, 

регрутирање и личноста на полицискиот службеник (Banks, 2004). 

Пристапот на „расипано јаболко“ може да се опише како класичен одбранбен 

механизам што го користат високи полициски раководители, кои би можеле да бидат 

оштетени со откривање врски со корупција. Со цел да се зачуваат нивните интереси, 

чинот на корупција е локализиран само на еден, или можеби на неколку корумпирани 

полицајци (Barker, 1996). 

Перспективата за регрутирање нагласува дека процедурите за избор на 

кандидати за полициска служба се дизајнирани да идентификуваат лица со сличен 

потенцијал за учество во корупција. Овој пристап најчесто се користи за да се објасни 

злоупотребата на овластувањата од страна на полицијата, насочена кон малцинствата 

или припадниците на пониските општествени слоеви. 

Психолошки, или пристапот на личноста, најмногу се однесува на 

карактеристиките на личноста на полицискиот службеник. Овој пристап претпоставува 

дека карактеристиките на личноста на поединците ретко се менуваат, па токму тие 

карактеристики ќе управуваат со професионалниот живот на поединците, односно 

нивното однесување при вршењето на полициската служба. На пример, Калдеро тврди 

дека полициските вредности останале константни во текот на изминатите две и пол 

децении, нагласувајќи дека луѓето од средини со слични вредности се приклучуваат на 

полицијата (Caldero, 1997).  

Со оглед на природата на релативно стабилните вредности, се смета дека 

образованието има многу мало влијание врз нив, нагласувајќи ја залудноста на 

високото образование (Hunter, 1999). Од друга страна, социо-психолошката парадигма 

го нагласува потенцијалот за промена на личноста на полициските службеници во 
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текот на неговиот живот. Таквиот пристап ги гледа карактеристиките на личноста на 

полициските службеници како развојни, динамични и променливи во однос на 

животното искуство на поединецот (Kappeler et al., 1998). Резултатите од различни 

студии покажуваат голем јаз помеѓу првичните идеалистички етички вредности на 

полицискиот службеник и вредностите што тие подоцна ги прифаќаат во полициската 

служба. Бјукенан тврди дека поголемиот дел од човечкото однесување е насочено кон 

себе, па затоа е можно кога ќе им се даде можност, луѓето да ја искористат 

опортунистички за да го максимизираат својот приватен интерес на сметка на другите 

(Buchanan, 1994). 

3.4.3. Импликации за полициска контрола 
 

Овде е особено проблематично што истражувачите се обидуваат да направат директен 

увид во однесувањето што полициските службеници свесно сакаат да го сокријат. 

Имајќи ги предвид веќе опишаните пречки (затвореност, код на молчење, итн.) „за 

секој полициски истражувач посебен предизвик е да се добие увид во внатрешниот 

свет на полицијата“ и има дилема кој метод на истражување да го употреби за да го 

скрши кодот на тишината“ (Кесиќ, 2011). 

Како што забележува Кесиќ, „искуствата од претходните истражувања 

покажуваат дека етнографските студии се погодни за проучување на полициската 

субкултура, пред се затоа што се посветени на идејата дека истражувачот мора да го 

разбере симболичниот свет во кој живеат луѓето што ги проучува“. „Овие студии се 

засноваат на примена на методи за собирање квалитативни податоци, особено на 

партиципативно набљудување, без кое инаку би било невозможно да се собираат 

податоци во таков затворен тим како што е полициската заедница“ (Кесиќ, 2011). 

Вистинскиот предизвик, понатаму коментира авторот, е начинот на 

пристапување кон набљудуваната група, имајќи ја предвид целта да се добијат што е 

можно попрецизни податоци - да не се нарушува рутината во однесувањето со криење 

на идентитетот или откривање на своите намери и ризик од промена на однесувањето а 

со тоа и објективноста на податоците. Ставот на Кесиќ е дека полициските службеници 

добиваат поголема доверба преку отворено и чесно работење, но неопходно е да се 
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избегне премногу блискост, бидејќи тоа може да влијае на објективноста на 

истражниот суд (Кесиќ, 2011). 

3.5. Градење на капацитети на институциите за спречување на 

корупција - систем на интегритет 
 

Со оглед на изразеното влијание на корупцијата врз социјалната стабилност и развој, 

неопходно е јавните власти да ја унапредат сеопфатната борба против корупцијата, 

пред се преку нивните внатрешни сили. Со тоа ќе се врати довербата на граѓаните во 

нивната работа и почитувањето на Уставот и законите, што е крајна цел на секоја 

институција која сака да биде легална и која сака, со примена на меѓународните и 

европските стандарди, да го направи животот на своите граѓани подобар и побезбеден.

 Преку процесот на демократизација, на сите граѓани им беше дадена можност, 

покрај заштитата на својот идентитет, да ги пријават кривичните дела на корупција и 

нивните сторители во обвинителствата и органите на прогонот (полиција, 

обвинителство, суд). Ова не е само полициски метод на собирање податоци, туку и 

активно вклучување на сите сегменти на граѓанското општество, односно трајна 

транспарентност во борбата против корупцијата, која веќе дава одредени резултати. 

Тоа јасно би укажало дека корупцијата, како негативна општествена појава, нема да се 

толерира. За таа цел, се презема целосна посветеност за спречување на корупцијата во 

јавните институции, на сите нивоа. Изградениот систем на општествен интегритет 

првенствено влијае на намалување на постојното ниво на корупција, а постигнува 

одредено ниво на антикорупциска култура во јавните институции. 

Борбата против корупцијата мора да се одвива во рамките на криминалната 

политика, т.е. антикриминална политика, која опфаќа организирана, планирана и 

сеопфатна активност на надлежните органи и другите општествени чинители во 

спречувањето и откривањето на корупциски дела91. Современите трендови во областа 

на антикорупцијата се свртуваат кон превенција. Еден од можните модели за 

спречување на криминалот се заснова на ситуациони мерки. Во својата типологија на 

превентивни мерки, американскиот криминолог Роналд Кларк се фокусира на 

намалување на можностите и создавање неповолни ситуации за извршување на 

 
91 Bošković, M. (2004). Organizovani kriminalitet i korupcija. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, 

str. 256 
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корупциски злосторства. Покрај основните мерки кои бараат поголем напор за 

извршување на кривично дело, зголемување на ризикот и намалување на профитот од 

криминални активности, најновите мерки се однесуваат на „спречување на 

непознавање на правата и обврските“ (професионализација, добро познавање на 

прописите кои регулираат одредени општествени активности, морална осуда 

отстапување, точно дефинирани декларации и процедури, поттикнување на соодветно 

однесување и активности).92 

Фокусот на системската превенција на криминалот лежи во воведувањето на 

интегритет. Комисијата за стандарди во јавниот живот на Нолан (Велика Британија, 

1995) посочи седум принципи93 кои се применливи за сите аспекти на јавниот живот, 

од кои три се директно поврзани со интегритетот, имено: прво, несебичност - 

носителите на јавни функции треба да ги донесат само оние одлуки кои се од јавен 

интерес. Тие не треба да го прават тоа за финансиска или материјална корист за себе, 

за своето семејство или за своите пријатели“. Второ, интегритет: „Носителите на јавни 

функции не треба да бидат под никаква финансиска или друга обврска кон поединци 

или надворешни организации кои би можеле да влијаат врз нив при извршувањето на 

нивните службени должности. Трето, чесност: „Носителите на јавни функции имаат 

обврска да се изјаснат за секој приватен интерес што е поврзан со нивната јавна 

должност и да преземат чекори за решавање на конфликтите што се јавуваат на начин 

кој го штити јавниот интерес“. 

Создавањето и одржувањето на интегритетот во јавниот живот и јавните услуги 

вклучува голем број елементи, вклучувајќи: законодавство, правила и кодекси на 

однесување; општество чии верски, политички и општествени вредности очекуваат 

чесност од политичарите и функционерите; професионализам кај вработените; чувство 

на позитивен елитизам и интегритет меѓу високите јавни функционери; и политичко 

лидерство кое сериозно ги сфаќа јавниот и приватниот морал. Заедно, овие елементи 

воспоставуваат и негуваат традиција на етички јавен живот и етичка средина во која 

политичарите и службениците генерално се сметаат за чесни. Во такво опкружување, 

исто така, се претпоставува дека законите и средствата за откривање и истрага се 

 
92 Clarke, R.V. (2000). Situational Crime Prevention, Criminology and Social Values. U: Von Hirsch, A., 

Garland, D. i Wakefield, A. (ur.), Ethical and Social Perspectives on Situational Crime Prevention. Oxford: Hart 

Publishing. 
93 'Seven Principles of Public Life' – The Nolan Commission. 

 http://www.euclidnetwork.eu/resources.php/en/761/resource-the-nolan-principles 
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доволни за да се направи кршењето на правилата, примањето мито и учеството во 

измами ризично и непрофитабилно.94 

Сепак, треба да се имаат на ум неколку клучни точки: етичкото опкружување 

мора да се усвои, заштити, приспособува и применува подеднакво и доследно во 

јавниот сектор; етичкото опкружување мора да биде самоодржливо и интегрирано: ако 

етичкото опкружување има потенцијални слабости, мора да се воведат нови средства 

за одговорност или постоечките средства мора да се модернизираат и зајакнат за да 

можат да служат за борба против овие слабости; етичкото опкружување бара 

политички ангажман и лидерство што негува доверба и безбедност, но политичарите 

не треба секогаш да бидат тие што ќе ја имаат титулата и ќе бидат задолжени да ја 

заштитат; а етичкото опкружување зависи од промените на микро ниво (детали за 

реформи) доколку сака да се справи со последиците од неуспехот. Неуспехот може да 

резултира со: ниски стандарди на однесување или лошо придржување кон 

процедурата, незаинтересираност или незнаење на менаџерите, концентрација на моќ 

за одлучување, несоодветен финансиски и менаџерски информациски систем, лоши 

работни навики, лоши односи со персоналот, организациска автономија на пониски 

единици, лоши политики за регрутирање и обука и мал или никаков обид за контрола, 

настојување или регулирање на сè поблиски контакти со вредностите на приватниот 

сектор и неговите практики, персонал и процедури. 

3.6. Утврдување на интегритетот на полицијата 
 

Актерите чија примарна улога е да обезбедуваат сигурност, поради природата на 

работата што ја вршат и, често, овластувањето за употреба на сила, мора да покажат 

особено високо ниво на интегритет. Полицијата и нејзините припадници, како еден од 

најважните актери во безбедносниот систем, мора да ги почитуваат правилата на 

професионалната етика и строго да се придржуваат до официјалните правила. Затоа, 

разумно е да се очекува дека полицајците ќе бидат личности кои се одликуваат со 

доблести како што се честа и совесноста, дека ќе го применуваат законот во секоја 

ситуација, а нивните одлуки мора да бидат отворени за јавен увид. За жал, историјата 

на полициското работење покажува дека тоа не е секогаш случај и дека полициските 

 
94 Poup, DŽ. (2004). Antikorupcijski priručnik – suprotstavljanje korupciji kroz sistem društvenog integriteta, 

Beograd: Transparentnost – Srbija, str. 22. 
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службеници се вклучени во низа активности кои не се секогаш во согласност со 

дисциплинските правила и кривичното право.95 Управувањето, отчетноста, 

полицискиот интегритет и сродните аспекти се важни делови од современото 

полициско работење за кои се верува дека заземаат централно место во полициското 

работење како професија.96 

Меѓу авторите кои го утврдија прашањето за полицискиот интегритет во 

академската заедница, се издвојуваат Карл Клокарс и неговите соработници.97 

Истражувајќи го прашањето за полицискиот интегритет, истражувачите се 

осврнаа на системите за рано предупредување98, следењето и одговорноста99, како и 

традиционалните форми на полициско недолично однесување100. Оваа хетерогеност во 

истражувањето е поврзана со фактот дека не постои единствена дефиниција или 

објаснување за полицискиот интегритет. Според Hickman et al. (2004), се чини дека 

истражувачите го одредуваат интегритетот на полицијата најмногу врз основа на 

нејзиното отсуство. 

И покрај оваа тешкотија, голем број автори се обидоа да го утврдат 

интегритетот на полицијата. Делатре го дефинира интегритетот како „длабоко 

вкоренета карактеристика, решителност и одговорност, воспоставена навика за 

правилно постапување“ што не е резултат на принуда на друго лице, туку на сопствена 

одлука. Овој автор смета дека интегритетот/етичкото однесување е „основата на 

доброто пријателство, бракот, родителството, добрите спорови, доброто граѓанство и 

добрата јавна услуга“101. Во своето воведно обраќање на Националниот симпозиум за 

полициски интегритет, Stephen Vicchio (1997) ја дефинира личноста со интегритет како 

личност која има кохерентен и релативно стабилен збир на основни морални вредности 

и доблести, на кои тој доброволно е посветен и што се одразува што кажува или 

дејствува. Овој збир на доблести, како составен дел на интегритетот на поединечен 

полициски службеник, се состои од: претпазливост/смиреност, доверба, 

незанемарување на сопствените интереси, храброст, интелектуална чесност, 

правичност и одговорност. Полицискиот интегритет значи дека полицискиот 

 
95 Њуберн, 1999; Панч, 2000 
96 Пагон, Лобникар, 2004 
97 Carl B. Kloc kars et al. 
98 Walker, Alpert, 2004; Walker, Alpert, Kennedy, 2001 
99 Davis et al., 2004; Hickman et al., 2004; Walker, 2001, 2005 
100 Garner, Maxwell, Heraux, 2004; Lerch, Mieczkowski, 2004; Smith, 2004; Terrill, Mastrofski, 2004 
101 Delattre, 1996 
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службеник искрено ги прифаќа вредностите и моралните стандарди на полицијата и ги 

поседува доблестите на својата професија и доследно и доброволно постапува во 

согласност со тие вредности, стандарди и доблести, дури и во случај на надворешни 

притисоци. 

Според една група автори102, интегритетот на службениците за спроведување на 

законот се однесува на кредибилитетот или силно придржување кон збир на вредности 

или принципи; збир на морални стандарди кои овозможуваат спроведување на 

законите во современите демократски општества. Во поширока смисла, ова значи 

спроведување на законот, одржување на јавниот ред и обезбедување услуги на 

заедницата кои се во согласност со уставните права и слободи на граѓаните103. Секоја 

личност има свои лични морални принципи, а од припадниците на полицијата се бара 

да имаат особено висок степен на интегритет што е тешко да се компромитира; 

припадниците на полицијата постапуваат по високи стандарди и во службата и во 

нивниот приватен живот. Дешон (2000) исто така истакнува дека полициските 

службеници мора да се придржуваат до моралните и етичките стандарди кои се 

натпросечни. 

Иако имагинарен список на доблести може да послужи како основа за 

дефинирање на интегритетот на полициските службеници, концептот е тешко 

емпириски да се измери. Имено, се занемарува фактот дека интегритетот на полицијата 

може да биде одлика на организацијата, а не само на поединецот104. Дефинирањето на 

интегритетот на полицијата како „нормативен напор на полициските службеници да не 

подлегнуваат на искушението да ги злоупотребат правата и привилегиите кои 

произлегуваат од нивната професија.“105. Ова барање се однесува на различни форми 

на искушение, не само оние кои вклучуваат профитирање (т.е. полициска корупција), 

туку и други искушенија за злоупотреба на правата и привилегиите кои произлегуваат 

од полициското работење. Се истакнува дека специјалните професионални групи кои 

имаат моќ да донесуваат одлуки, вклучително и полицијата, мора да го препознаат 

проблемот со интегритетот. Тие идентификуваа шест аспекти на професионалниот 

интегритет што се однесуваат на таквите групи, а тие се: 

 
102 Michael et al., 2006 
103 Michael et al., 2006 
104 Kutnjak Ivković, Khechumyan, 2014: 41 
105 Klockars et al., 1997, 2000, 2001, 2004 
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✓ Нормативност - заеднички морални верувања и желба да се усогласи 

однесувањето со овие верувања; 

✓ Опасноста да се подлегне на искушението - ставовите понекогаш не се 

предвидувачи на однесување бидејќи луѓето со интегритет може да се 

однесуваат на начин за кој знаат дека е погрешен, иако барањето за искреност 

може да доведе до усвојување на верувања во вредноста на интегритетот; 

✓ Полицијата како поединец или како група - дефиницијата за интегритет ќе се 

разликува во зависност од тоа дали се работи за поединец или група; 

✓ Искушенија - полициските службеници работат во различни средини и нивното 

коруптивно/неетичко однесување може да има многу и различни мотиви; 

✓ Злоупотреба на службената положба - примање подароци во знак на добра 

волја или користење правни средства, како што е одлуката да не се приведува 

или да не се покрене постапка против пријател; 

✓ Права и привилегии кои произлегуваат од професијата. 

Организација која негува култура на интегритет усвојува збир на доблести како 

водич за тоа како полицајците ја штитат и служат на својата заедница и нивните 

жители, што го вклучува однесувањето и ставот на полицајците дури и кога не се на 

должност. Затоа е најлесно да се разбере културата на интегритет ако ги земеме 

предвид однесувањата и дејствата предодредени со збир на знаење. Се верува дека 

полициските службеници кои усвоиле култура на интегритет не се впуштаат во 

активности кои можат да бидат означени како корумпирани и незаконски, кршејќи ги 

правата, кршејќи ги официјалните правила или компромитирање на јавната доверба и 

морал. 

Испитувајќи ги контурите на полицискиот интегритет, Klokars et al. (2004) 

откриле дека постојат значителни варијации помеѓу земјите и културите кога станува 

збор за овој феномен. Разлики во степенот на интегритетот на полицијата се можни и 

во рамките на истата полиција во една земја, особено во децентрализираниот 

полициски систем, кој вработува голем број службеници, а правната рамка за 

полициско работење е воспоставена преку федерални, државни и судски прописи106. 

Полицискиот интегритет не значи дека ќе се смета дека сите полициски службеници 

имаат еднакви услови да постапуваат во согласност со официјалните правила. Затоа, 

дури и во иста полициска организација, контурите на полицискиот интегритет во однос 

 
106 Klockars, Kutnjak Ivković, 2004; Klockars et al., 2000. 
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на еден облик на прекршок може да се разликуваат од контурите на полицискиот 

интегритет поврзан со друг прекршок.107 

Преку долгорочен академски ангажман на полето на професионалното 

однесување на полициските службеници и поврзаниот проблем со интегритетот, 

Клокар и соработниците воспоставија теоретска основа за испитување на полицискиот 

интегритет - организациска теорија на полициски интегритет (Klockars & Kutnjak 

Ivković, 2004; Klockars et al., 1997, 2001). Врз основа на пионерското истражување на 

Херман Голдштајн за полициската корупција (Herman Goldstein, 1975, 1977), Клокарас 

и сор. (2000) ја операционализираа организациската теорија за полицискиот интегритет 

преку четири димензии: 

1. Организациски правила - Првата димензија постулира дека квалитетот на 

официјалните правила и начинот на кој тие се подготвуваат, соопштуваат и разбираат 

од страна на полициските службеници се поврзани со степенот на полицискиот 

интегритет (Klockars & Kutnjak Ivković, 2004). Се очекува полициските служби со 

висок интегритет да прогласат правила кои експлицитно забрануваат коруптивно 

однесување и да го спроведуваат секогаш кога ќе се направат прекршоци, додека 

полициските службеници добро ги познаваат пропишаните правила. Збирката правила 

може да варира во зависност од конкретната полициска служба, што е особено точно за 

оние однесувања што можеме да ги означиме како помалку сериозни прекршоци, како 

што се прифаќање оброци, пијалоци, подароци или попусти. 

2. Механизми на превенција и контрола - Втората димензија е поврзана со 

квалитетот на методите на откривање, истрага и дисциплинска постапка во случај на 

повреди во полицијата (Klockars, Kutnjak Ivković, 2004: 14). Методите за спречување и 

контрола на корупцијата се движат од едукација за етика, тестови за интегритет, 

проактивни истраги до реактивни истраги за коруптивно однесување и казнување на 

корумпирани службеници (полициска евиденција, внатрешни контроли, поплаки од 

граѓани). Според организациската теорија на полицискиот интегритет, постои 

позитивна корелација помеѓу постоењето и користењето на софистициран систем за 

спречување и контрола на корупцијата и нивото на интегритет во полициската служба. 

3. Закон на молчење - Третата премиса на овој теоретски пристап е дека 

намалувањето / стеснувањето на законот за молчење (code of silence, blue code, blue 

 
107 Kutnjak Ivković, 2009: 463. 
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curtain) (неформална забрана за пријавување незаконско однесување на колеги) е 

клучно за развивање висок интегритет во полициската служба (Klockars, Kutnjak 

Ivković, 2004: 14). Законот за молчење се развива во секоја полициска служба како 

последица на хиерархиска структура; а следењето и надгледувањето на почитувањето 

на законот за молчење е една од главните задачи на претпоставените. Ако законот за 

молчење е широко распространет, полициските службеници ќе молчат за 

прекршувањата на нивните колеги, а помалку ќе сакаат да ги пријават кај 

претпоставените. Димензиите на законот на молчење - што точно подразбира - се 

разликуваат меѓу организациите. Законот за молчење може да важи само за мало 

непочитување на правилата, а понекогаш и за најсериозните коруптивни практики. 

Кога и што точно штити законот за молчење може да варира не само во однос на 

различни организации, туку и во една служба. Особено во големите организации, 

културата на интегритет може да варира помеѓу полициските станици, областите, 

работните групи (Klockaras et al., 2000: 2). 

4. Очекувања на јавноста - Четвртата премиса на организациската теорија за 

полицискиот интегритет се однесува на поврзаноста помеѓу нивото на интегритет во 

полицијата и пошироката општествена и политичка средина во која работи 

полициската служба. Доколку околината го цени интегритетот, полициската служба ќе 

си постави пошироки очекувања во однос на интегритетот (Klockars, Kutnjak Ivković, 

2004). 

3.6.1. Превенција, едукација и обука наспроти репресија 
 

Како што веќе беше истакнато, преовладувачкото верување, барем меѓу земјите-членки 

на ЕУ, е дека превенцијата е генерално поефикасна од репресијата. Истото важи и за 

борбата против корупцијата. Превенцијата на три нивоа (примарно, секундарно и 

терциерно) претставува добро позната криминолошка категорија (Мешко 2000). 

Примарната и секундарната превенција вклучуваат голем број активности кои се 

преземаат пред да се случи нешто несреќно. Примарната превенција во полицијата на 

Република Северна Македонија е дел од образовниот систем, додека терцијарната 

превенција е фокусирана на справување со сторителите (што значи дека веќе се 

случило неетичко однесување). 
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Како пример ќе наведеме дека полициите на земјите од ЕУ при спроведувањето 

на ваквите програми ги опфаќаат следните теми: 

✓ Етика и морал; 

✓ Интегритет (личен и организациски); 

✓ Водете по пример (шаблони на овој принцип); 

✓ Стил и одговорности на управување; 

✓ Општествена одговорност - лична и општа; 

✓ Рамнодушност кон интегритетот - последици; 

✓ Завет на тишината - „Син ѕид“ 

✓ Етички кодекс; 

✓ Студии на случај и работилници / семинари.108 

Кога се подготвува и спроведува ваква програма за обука, треба да се има 

свесен дека  спречувањето на корупцијата и недоличното однесување не се постигнува 

преку ноќ, дека програмата за обука мора да се подготви и врз основа на методологија 

чекор по чекор, каде што секој чекор е важен, не е неизбежен и незаменлив. Тоа значи 

дека секоја тема што е вклучена во програмата мора да се третира на ист начин. На 

пример, не е подготвена да води дискусија за интегритет без да разговара за 

лидерството со моќта на личниот пример и без да го дефинира лидерството низ 

призмата на интегритетот. Ова се однесува и на подигање на свеста за важноста на 

етичкиот кодекс од една страна, и подигање на свеста за погубноста на заветите од 

друга страна. Покрај тоа, многу е важно да се знае дека мерењето на ефективноста на 

ваквата програма за обука е исклучително тешка задача имајќи предвид дека 

индикаторите за успех се многу дисперзирани (јавното мислење во однос на 

безбедноста, довербата во полицијата и нејзината работа; број на поплаки и кривични 

пријави против полициски службеници, отсуство од работа, промет на работна сила, 

организациона клима и сл.). Важно е да се знае дека таквиот пристап е многу напорен 

бидејќи бара многу комуникација и работа со луѓето. 

 
108 Овој тип на модел или програма за обука е применет во Словенија и се покажа како многу добар. Има 

и намери во некои западноевропски земји да го копираат овој модел бидејќи ефективно ги поврзува 

теоријата и практиката. Оваа програма овозможува да се намали јазот помеѓу знаењето стекнато преку 

едукација и обука на Академијата за криминалистичка полиција и секојдневното однесување и ставови 

на полициските службеници во пракса. 
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Овој тип на програма за обука и нејзината методологија ја одразуваат 

практичната примена на етиката (одразена преку корисноста на нејзината примена во 

секојдневната практика), а со тоа и припаѓа на полето на секундарната превенција. 

Друг пример за секундарна превенција, кој исто така може да биде ефективен во 

практиката е   Одделение за превенција и интегритет  задолжено за етика и интегритет 

при ОВККИС. Ова тело се занимава со стратешки предлози,  иновации, прашања и 

дилеми од областа на интегритетот и етиката, етички кодекс, ситуации кога се работи 

за решавање на конфликт во внатрешните односи, организациска клима итн. Исто така 

работи  во насока на јакнење на полицискиот интегритет континуирано спроведува 

превентивни активности согласно ,, Програмата за јакнење на полицискиот 

интегритет,,  Членовите на ова тело ги извршуваат своите задачи за изразување 

мислења, давање препораки или предлози, подготовка, креирање, спроведување и 

управување со проекти за техничка помош109 насочени кон зајакнување на ефикасноста 

и примената на овие принципи во полициското работење. 

Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални 

стандарди е организациска единица во Министерството за внатрешни работи 

задолжена за следење на активностите поврзани со Акциониот план за имплементација 

на обврските на Министерството, кои произлегуваат од извештајот на ГРЕКО за 

евалуација на РСМ –,,Спречување на корупцијата и промовирање на интегритет кој 

централната власт (највисоките извршни функции) и органите за спроведување на 

законот“. 

Согласно антикорупциската програма беше изготвен Акцискиот план за 

спроведување на антикорупциската програма кој содржи задачи кои произлегуваат од 

оваа програма, кои треба да ги реализираат конкретни организациски единици во 

Министерството за внатрешни работи со јасна временска рамка на реализација.110 

Според програмата за работа на Секторот за внатрешна контрола и професионални 

стандарди, клучни чекори за спроведување на програмата за антикорупција се 

контролите во организациските единици на МВР, кои треба да продолжат со засилен 

интензитет, врз основа на досегашните искуства од нивната превентивна улога и силно 

влијание врз професионалноста во постапувањето на другите вработени. Секторот има 

 
109 Ваков комитет многу ефикасно работи во словенечката полиција од 2011 година. 
110 Министерство за внатрешни работи. Антикорупциска програма. Сектор за внатрешна контрола и 

професионални стандарди. Ев.број 13. 2014 
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цел да ги зголеми контролите во однос на професионалноста во постапувањето на 

полициските службеници, почитувањето на човековите слободи и права при примена 

на полициските овластувања, преку доследно почитување на Стандардните оперативни 

процедури.111 

Работната група формирана во Министерството за внатрешни работи работи на 

менаџирање со ризиците на интегритет и воспоставување на механизми на интегритет 

преку јакнење на одговорноста, контролирање на дискреционите права и зголемување 

на транспарентноста при носење на одлуките. Преку соодветни обуки за анализа на 

ризик од корупција, анализирано е секое работно место со цел проценка за 

изложеноста на конкретни работни позиции за појава и развој на корупцијата и други 

форми на незаконско и неетичко однесување, по што ќе следува носење на финалната 

верзија на Планот за интегритет за вработените во Министерството.  

Искуството од различни земји покажува дека активностите на едно такво тело 

(комитет/комисија) значително придонесуваат за подобрување на организациската 

култура и подобар имиџ на полицијата во јавноста. Во оваа насока, експертскиот тим 

препорачува полицијата во Северна Македонија да ја разгледа можноста за формирање 

на такво консултативно тело кое би имало стратешки и оперативни овластувања. 

Членовите на тоа тело треба да бидат вработени во полиција и да уживаат голем 

професионален и личен углед во нивните одделенија/администрации, а за членство во 

тој орган да бидат именувани и разрешени од началникот на полицијата (Генералниот 

директор). Нивната работа не треба дополнително да се плаќа, туку треба да биде 

морален извор на чест и дел за секој што би бил во позиција да биде поканет да влезе 

во комисијата. Комисијата, исто така, треба да биде овластена да решава прашања од 

нејзините надлежности на сите нивоа на полицијата, без оглед на хиерархиските или 

регионалните поделби. Многу е важно претставниците на сите полициски служби, 

администрации и полициски образовни институции (униформиран полициски сектор, 

Управа за криминалистичка полиција, Академија за криминалистичка полиција, 

полициски штаб, регионални полициски администрации и полициски станици) да 

бидат членови на тој комитет како независен член во работата. Тие не треба да имаат 

одговорност во областа на надзорот, процедурите за постапување по жалби и 

 
111 Министерство за внатрешни работи. Програма за работа за 2015 година. Сектор за внатрешна 

контрола и професионални стандарди. Ев. број 14. 2015 
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процедурите за внатрешна полициска контрола. Тие треба да одговараат директно пред 

началникот на полицијата. 

3.7. Важноста на интегритетот 
 

Како што е наведено во Заедничката рамка за етика и интегритет на политиката на 

CEPOL (2012), општите образовни цели на целата програма за обука за етика, 

интегритет и спречување на корупцијата треба да бидат посилниот интегритет и 

некорумпираност на политиките, со почитување на основните човекови права. Затоа, 

фокусот на наставната програма CEPOL е на зајакнување на личниот интегритет и 

водење по пример („lead by example“), што на крајот води до високо ниво на 

организациски интегритет и да ја прави јавноста посреќна со полицијата. 

Прирачникот за најдобри практики за самооценување полициски сили за 

спречување на корупција и зајакнување на интегритетот наведува дека корупцијата ја 

уништува демократијата, улогата на полицијата во општеството и довербата на 

заедницата во неа, додека борбата против корупцијата не може да се постигне со 

откривање на поединецот, но и со идентификување на организациски и процесни 

слабости. Затоа, секоја полициска организација треба да има јасна визија за интегритет 

и таа визија да биде прифатена од сите полициски службеници. 

Зајакнувањето на интегритетот (барем во западноевропските земји) се смета за 

клучно за полицискиот професионализам и доброто управување со институцијата во 

целина. Тоа значи дека секоја внатрешна организациона единица на полицијата мора 

да има вработени со највисок степен на интегритет. Во таа смисла, ниту една 

внатрешна организациска единица не е поважна од друга. 

Според заклучоците од оваа анализа на ризик, се препорачува полицијата во 

Северна Македонија да примени сличен концепт и план на систематски активности 

насочени кон зајакнување на личниот интегритет на сите вработени во сите внатрешни 

организациски единици, без разлика со какви зборови се занимаваат или каков вид на 

услуги даваат преку својата работа. Кога ќе се имплементира, свеста за важноста на 

интегритетот ќе се зголеми пропорционално низ полициската структура. Ова 

позитивно ќе се одрази на организацискиот интегритет, подобри меѓусебни односи, 

подобра организациска клима и, конечно, повисоко ниво на свесност на полициските 
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раководители, во смисла дека начинот на нивното однесување значително влијае на 

однесувањето на вработените. 

3.7.1. Полициска професионалност 
 

Полицискиот професионализам се гради на интегритет и се изразува преку законитост, 

стручност и етичко однесување. Тоа значи дека не само законитоста и 

професионалното знаење се доволни за полициска професионалност, туку и соодветно 

однесување и став, заснован на личниот интегритет. Од овие причини, а имајќи ги 

предвид сите горенаведени препораки, многу е важно полицијата да ги поттикне 

активностите насочени кон зајакнување на интегритетот на полициските службеници 

во контекст на секундарната превенција. 

Дополнително, важно е да се знае дека постојат и други значајни внатрешни и 

надворешни фактори112 кои влијаат на професионалноста на полицијата. Ова води до 

заклучок дека полициската професионалност зависи од низа фактори кои можат да се 

стават во служба на подобрување на професионалноста преку добро, ефикасно и 

ефективно раководење во полицијата. Позитивните резултати ќе се рефлектираат во 

подобар јавен имиџ и углед на полицијата. 

Подобрувањето на јавниот углед може да биде многу важно прашање за 

полиција, со оглед на резултатите од различните анкети на граѓаните во кои полицијата 

е оценета како една од институциите кои се сметаат за ранливи на корупција. 

Промените во перцепцијата на јавноста би се случиле паралелно со зајакнувањето на 

личниот и организацискиот интегритет во полицијата, а со тоа и со зајакнувањето на 

професионалноста на полициското работење. 

Откако ќе се исполнат сите овие предуслови, може да се очекува ефективна 

општествена поддршка во борбата против корупцијата. Дополнително, ефективноста 

 
112 За поцелосно и подобро разбирање, потребно е да се укажат на надворешните фактори кои влијаат на 

развојот на општеството, државата, а следствено и на државната администрација и полицијата. Тоа се 

културни фактори (на пр. навики и обичаи на општеството), економски фактори (на пр. рецесија), 

социјални фактори (на пр. невработеност и сиромаштија) и ситуацијата во општеството (на пр. 

избувнување на насилни протести). Сите овие фактори значително влијаат на „менталната состојба“ на 

полицијата. Затоа, не е можно да се спореди една земја со друга или една полиција со друга ако овие 

фактори не се земат предвид (Шуми 2013б). 
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на оваа борба зависи од поддршката на другите владини и невладини институции во 

земјата и, секоја од нив, од вистинската политичка поддршка. 

Со цел да се зајакне полицискиот професионализам, во полицијата на Република 

Северна Македонија има правилник со кој се уредува прашањето за неусогласеноста на 

полициските должности со другите должности. Ова треба да биде многу корисна 

алатка за избегнување судир на интереси и борба против корупцијата во сопствените 

редови. Овој вид на пропис, е јавно достапен и задолжителен, со нулта толеранција за 

непочитување на правилата, а во кој е предвидена забрана:  

1) да работат во областа на приватно обезбедување и детективска работа;  

2) одржува ред во угостителските објекти;  

3) даваат стручно мислење без дозвола на претпоставените;  

4) врши работи од областа на внатрешната контрола во осигурителниот сектор;  

5) сами вршат или придружуваат вонреден превоз и транспорт на опасни материи 

и супстанции и  

6) послужуваат пијалоци во кафеани и јавни собири и сл. 

3.7.2. Контрола и спречување на корупција 
 

Ова нè наведува да мислиме дека употребата на зборот контрола е секогаш поврзана со 

конкретниот социјален контекст или рамка во која се врши или треба да се изврши 

одредена контрола, како и со вредностите што тие сакаат да ги обезбедат на овој 

начин. Така, самиот наслов на ова поглавје нè наведува на сознанието дека 

внатрешната контрола во одредени државни органи и нивните работни единици е 

нераскинлив дел од поширокиот систем на јавна контрола. А, односот помеѓу 

концептите на внатрешна контрола и спречување на корупцијата укажува на една 

многу динамична и оперативна димензија, која во никој случај не може да се сфати 

одделно и изолирано од нејзиниот поширок контекст, но затоа е потребно да се тргне 

од самите основи на јавноста. Контрола врз тековните и потенцијалните ризици кои 

вообичаено доведуваат до корупција. Во оваа насока, многу е соодветно да се мисли 

дека авторот од судската пракса на Уставниот суд на Република Северна Македонија 

зел дека општествената потреба за спречување на корупцијата произлегува од самото 

владеење на правото, вклучително и усогласеноста со важечките меѓународни 
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регулативи и конвенции. На овој начин, внатрешната контрола е неразделно 

интегрирана во поширокиот општествен контекст и институционализираниот систем 

на спречување на корупцијата. Овој контекст е темелот на кој стојат или паѓаат 

стратешките цели и оперативните задачи, визиите и мисијата на внатрешната контрола 

во спречувањето на корупцијата и постигнувањето на сите оние цели поради кои 

постои внатрешна контрола. 

3.7.3. Системска рамка на јавна контрола 
 

Дебатата, која сериозно зема предвид дека системската рамка на внатрешната контрола 

е поврзана со основите на владеењето на правото и општите прописи на меѓународното 

право, не може, а да не доктринарните сознанија од теоријата на уставното право, кои 

произлегуваат од историското искуство низ вековите. Човечките напори за 

постигнување слобода, безбедност и правда. Ова искуство роди сознание дека 

слободата, безбедноста и правдата се многу тешки за постигнување, а уште потешко за 

зачувување, особено во услови кога државната власт неограничено и неконтролирано 

управува со животите на поединци и маргинализирани групи на луѓе. Затоа, 

современото граѓанско општество веќе на највисок системски или подобро кажано 

уставен начин бара разграничување или поделба на власта на законодавна, извршна и 

судска власт, меѓу кои мора да постои избалансиран систем на контрола (checks and 

balances). 

На крајот на краиштата, значи дека и системската рамка за внатрешна контрола 

поаѓа од правилата, процесите и целите, врз основа на уставното право и уставната 

политика на државата. Оттука, јавната контрола се спушта до долниот дел на 

општествениот систем преку донесување и спроведување на закони и други законски 

прописи и општи акти на државната власт. Извршители на овие задачи по правило се 

стручни органи на државната управа. Поради својата општествена улога, овластувања 

и средства за принуда, кои се претежно достапни за репресивните органи на државата, 

демократската влада мора да обезбеди ефективна контрола или надзор над овие 

органи.113  

 
113 Grad, F. et al., Razmerje med ministrstvom in organi v sestavi, (Odnos između ministarstva i organa u 

sastavu), pravno mišljenje Instituta za primerjalno pravo, Pravni fakultet u Ljubljani, 2001. 
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3.7.4. Улогата на граѓаните, граѓанското општество и независните 

државни органи во вршењето на јавната контрола 
 

Ефективната јавна контрола е еден од суштинските услови на граѓанската демократија. 

Познато е дека секоја влада без ефективна контрола порано или подоцна станува 

арогантна и самодоволна. Во такви околности, идеалите за слобода, безбедност и 

правата на граѓаните, како и спречување на корупцијата се практично невозможни. 

Јавната контрола граѓаните ја вршат преку институтот непосредна демократија, на 

избори, со законодавна иницијатива и преку одредени форми на референдум. Преку 

овие институти на граѓаните им се гарантира дека можат директно или преку 

пратеници да влијаат врз остварувањето на интересите, донесувањето на законски 

прописи и други одлуки од општо општествено значење и да вршат контрола врз 

носителите на политичката и државната власт.114 

Многу важна форма на контрола и спречување на корупцијата во политичките и 

државните институции, поединците можат самостојно да ја вршат со поднесување 

надзорни претставки и претставки во поединечни случаи. Една од најефективните 

форми е контролата што ја вршат граѓаните преку граѓанското општество, невладините 

организации и медиумите. Така, граѓаните и нивните здруженија значително 

придонесуваат за севкупното зајакнување на демократското општество, зачувувањето 

на човековите права и спречувањето на корупцијата. Терминот партиципативна 

демократија често се користи за оваа форма на јавна контрола. Во земјите со 

демократска традиција и транспарентен начин на владеење, политичките и државните 

власти ја земаат предвид оваа форма на јавна контрола и ги сметаат носителите на 

партиципативната демократија како еден партнер во управувањето со општествените 

процеси и остварувањето на заедничките интереси. Ова е една од главните разлики 

меѓу демократските и тоталитарните системи на владеење. Демократската власт ги 

почитува и признава носителите на јавната контрола и партиципативната демократија, 

додека тоталитарната власт априори ја угнетува и спречува нивната работа. 

Во практиката на граѓанското општество, познато е дека класичната поделба на 

власта на законодавна, извршна и судска не е доволна за ефективна јавна контрола. Врз 

основа на тоа искуство, се наметнува потребата од формирање на релативно независни 

 
114  Kečanović, B. Očinenost postupka i kontrola lobiranja kod donošenja opštih pravnih propisa, Seminar 

Korupcija u javnoj upravi, Podgorica, septembar 2007. 
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државни органи, кои покрај граѓанската контрола и партиската демократија, вршат 

контрола во различни области од општеството. Традиционално независната позиција 

во однос на класичната поделба на власта одамна е резервирана за посебни институции 

во рамките на судството, како адвокатурата и нотарите, односно нотаријатот. Се 

предвидува одредена независност од политичката власт за државното обвинителство и 

Јавното правобранителство, но повеќе во функционална отколку во институционална 

смисла, што значи дека одредено министерство, по правило Министерството за правда, 

сепак мора да врши одредена политичка контрола врз целокупната нивна работа во 

смисла на борба за власт отколку во смисла на остварување на судската политика на 

државата. Притоа, секако треба да се има предвид начелото на уставност и концизноста 

на работата на државните органи, со кои овие органи функционално, во однос на 

извршувањето на нивните конкретни задачи, се врзуваат исклучиво на Уставот и 

законите. Овој принцип не само што ги обврзува државните органи со законот, туку ги 

штити и од обидите на политичките власти да ги гледаат како „политички плен“, со 

што се узурпираат општеството и државата. 

При регулирање на независноста на државните органи, секогаш е потребен 

разумен пристап кон оваа чувствителна работа. Ваквата претпазливост е исклучително 

важна кога станува збор за репресивните органи на државата, особено армијата, 

разузнавачките и безбедносните служби и полицијата. Со овие органи секогаш постои 

опасност прекумерната и несоодветна контрола да ги турне на темната страна, каде 

што во најтешките и најлошите ситуации јамите за безбедноста на граѓаните и 

демократскиот систем ќе мора да ја преминат границата наместо да го штитат 

човечкиот живот, имотот и јавниот ред, или ќе ја прифати одговорноста за 

последиците. Во таа насока, интересен е теоретскиот и практичниот предизвик за 

разгледување на силните и слабите страни на законското решение на независната 

полициска агенција. Ова решение првично ветуваше дека младата демократија во таа 

област брзо ќе ги достигне европските стандарди за човекови права и слободи во 

полициските постапки. Сепак, нејзиниот прв ентузијазам набрзо се претвори во 

разочарување. Првата фасцинантна идеја за независна полиција - која поради 

овластувањето за употреба на вооружена сила и други средства ќе мора да биде под 

ефективна демократска, правна и цивилна контрола, цврсто врзана за Уставот и 

законите - подоцна се претвори во спротивставување на демократската власт 

очигледна со одбивање да се контролираат поединечни случаи. Проблеми, кои 



100 
 

произлегуваат од нездравата илузија за некаква целосна автономија на полицијата, која 

произлезе од недоразбирање на нејзината позиција во едно демократско општество, 

најмногу ќе ја плати полицијата. Полицијата, која ја елиминира или дури и пркоси на 

демократската и граѓанската контрола, завршува сама, изолирана од општеството и 

граѓаните.115 

Сознанието дека класичната поделба на власта не е доволна за ефективна јавна 

контрола, стабилност на демократијата и владеење на правото доведе до развој на 

независни институции за јавна контрола во современите земји низ Европа и во 

демократскиот свет. Нивното воспоставување во одделни држави зависело од различни 

фактори, понекогаш поради внатрешни потреби или под директно влијание на 

обврзувачките правила на меѓународното право. Заедничко за овие институции е многу 

мала или никаква поврзаност со една од класичните гранки на власта. Меѓу нив, 

најпозната е институцијата Народен правобранител, како и специјализираните државни 

институции за надзор над трошењето на јавните средства, а во последно време се 

почесто се споменуваат и утврдуваат со меѓународни правила тела за спречување и 

борба против корупцијата во сите сегменти на општеството. Овие правила секако не се 

наменети сами по себе, туку за ефикасно спречување на корупцијата со цел да се 

зачуваат вредностите на демократското општество, владеењето на правото и 

владеењето на правото, кои се изложени на опасност од корупција во одредено време 

или дневно.116 

3.8. Меѓународна правна рамка за спречување на корупцијата 
 

Меѓународните антикорупциски регулативи нагласуваат дека корупцијата го загрозува 

владеењето на правото, демократијата и човековите права, социјалната правда, го 

попречува економскиот развој и го загрозува правилното и одговорно функционирање 

на пазарните економии со штетни ефекти врз поединци, држави и меѓународни 

институции, што укажува дека корупцијата не е повеќе проблем на поединечни држави 

туку растечка глобална закана за мирот и просперитетот. Поради тоа се зголемува 

бројот на меѓународни регулативи кои се однесуваат на спречување и сузбивање на 

 
115 Kečanović, B. et al.: Policijsko pravo in pooblastila (Policijsko pravo i ovlašćenja), GV Založba, Ljubljana, 

2006 
116 Kos, D., Je samostojnost nezavnisnih nadzornih institucij res potrebna (Dali je samostojnost nezavnisnih 

nadzornih institucija stvarno potrebna?), Zbornik IJU, Ljubljana, 2007 
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корупцијата. Најважните меѓу нив, кои ги одредуваат должностите на државите во 

спречувањето и борбата против корупцијата, се следните: 

Конвенција на ОЕЦД за спречување поткуп на јавни службеници при 

меѓународни деловни трансакции, со која кривичните дела перење пари и прекршоци 

според сметководствените и книговодствените прописи се поврзани во кривичното 

право; 

Кривичната конвенција за корупција на Советот на Европа (ETS 173) и 

нејзиниот Протокол (ETS 191) ја криминализираат активната и пасивната корупција во 

јавниот и приватниот сектор, поврзана со перење пари и прекршување на прописите за 

сметководство и книговодство, и утврдуваат одговорност на правни лица за овие 

кривични дела е потребно и формирање на специјализирани и независни тела за борба 

против корупцијата и ефикасна меѓународна соработка; 

Граѓанската правна конвенција за корупција на Советот на Европа (ETS 174) 

утврдува граѓанска одговорност за корупција на одговорните лица и државата во 

случаи на корупција извршени од јавни службеници и поставува одредени параметри 

кои го олеснуваат утврдувањето на таа одговорност, 

Конвенцијата на ОН за транснационален организиран криминал бара 

инкриминација на поткуп и воведување други, правни, административни или други 

мерки за унапредување на интегритетот и неопходни мерки за спречување, откривање 

и казнување на поткупот на јавни службеници и независноста на надлежните органи; 

Конвенцијата за заштита на финансиските интереси на Европската унија, со 

своите протоколи, со кои се криминализира финансиската измама против 

финансиските интереси на Европската унија, на страната на приходите и расходите, ја 

криминализира активната и пасивната корупција на домашните, странските и 

меѓународните државни службеници, утврдува одговорност за правни лица, такви акти 

и обврски за воспоставување механизми за конфискација на придобивките од измама и 

корупција; 

Конвенција за спречување на корупцијата на функционерите на Европската 

унија и функционерите на земјите-членки на Европската унија, која ја криминализира 

активната и пасивната корупција на јавните службеници на Европската Унија и 

нејзините земји-членки; Препораки на V конференција на специјализирани тела во 
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Советот на Европа за сузбивање на корупцијата, во кои се наведува дека формирањето 

на централни национални антикорупциски тела за координација на работата на 

различни надлежни служби е многу важна задача; 

Конвенцијата на ОН против корупција, која покрај репресивни мерки бара и 

низа превентивни мерки, формирање и работа на независно и самостојно тело за 

спречување на корупцијата, специјализирано тело за откривање и истражување на 

корупцијата и слично тело за спречување на перење пари. 

Меѓународните институции во конвенциите целосно се согласуваат дека 

корупцијата како глобална закана може ефективно да се спротивстави само со 

координирана употреба на сите средства со кои располага едно демократско 

општество. Меѓу овие средства, покрај органите за прогон и независните тела за 

спречување на корупцијата, вклучуваат усвојување квалитетни законски прописи, 

национални политички програми и акциони планови за спротивставување на 

корупцијата во државите и граѓанското општество, ефикасен систем за откривање на 

кривични дела со елементи на корупција. и гонење на нивните сторители, јакнење на 

социјалната етика, антикорупциската култура и интегритетот во општеството. 

Споредбениот правен преглед покажува дека многу земји ги имплементирале 

(транспонирале) меѓународните антикорупциски стандарди во националното 

законодавство преку донесување закони за антикорупција и основање независни, 

специјализирани тела за спречување и борба против корупцијата. Овие институции се 

разликуваат од држава до држава по нивната положба, задачи и овластувања (областа 

на нивната работа се протега од стратешко и етичко-морално до полициско-

репресивно).  

Интересно е што во најчистите земји во корупција, како што е Скандинавија, по 

правило не постојат посебни, независни антикорупциски тела. Подетална анализа 

покажува дека основните принципи за борба против корупцијата во овие заедници се 

длабоко вкоренети и во политичката и во правната култура, во етичкиот, моралниот, 

социјалниот и советодавниот систем на нормите на огромното мнозинство граѓани. 

Јасно е дека на државите со таков општествен напредок не им требаат 

поспецијализирани институции кои нудат стручна помош на граѓаните, јавните 

службеници и општеството во целина и ги водат во спречување и борба против 

корупцијата. На овој начин, поединецот и општеството го сметаат спречувањето и 
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борбата против корупцијата како своја должност и морална одговорност, што се 

подразбира. Откако граѓаните и општеството ќе постигнат таков начин на 

антикорупциска култура со заеднички сили, тогаш нема потреба од посебни 

антикорупциски тела. Ова е и крајната цел, која мора да ја стремат сите прописи и 

институции во спречувањето и борбата против корупцијата. 

3.8.1. Внатрешна контрола 
 

Секој човек, а секако и општеството, се стреми кон состојба на видливост, бидејќи тоа 

е услов на сигурност и заштита од опасност. Кога човекот знае до каде може да оди без 

да биде изложен на опасност, има чувство дека живее во предвидливи околности во 

кои е полесно да препознае што е добро или лошо за него. Вака луѓето избираат што 

треба или што не треба да прават. Во организираната работа многу е важна 

дисциплината која бара почитување на одредени правила и искуства за тоа што е 

потребно во една средина, систем или општество за да се постигнат заедничките цели и 

што може да го загрози нивното постигнување и зачувување. Затоа луѓето отсекогаш 

биле склони да поставуваат одредени правила (морални, правни...) и контрола врз 

спроведувањето на (општествената) дисциплина. Под поимот внатрешна контрола, ќе 

се обидеме да разгледаме целосен систем на правила, организациски форми, процеси и 

однесување на луѓето како и други услови за спроведување на дисциплината во 

одредена група луѓе, работна единица или владина агенција. Улогата на внатрешната 

контрола во границите на овие општествени потсистеми или групи е, за разлика од 

надворешната контрола, која обично се поврзува со целото општество, повеќе или 

помалку неделив и нераскинлив дел од процесот во овие потсистеми. Затоа, многу е 

важно да се предупреди дека внатрешните контроли не можат да се разгледуваат 

исклучиво од контролна гледна точка, туку потребно е да се земе предвид делот од 

процесот што треба да овозможи безбедно и успешно постигнување на основните цели. 

Во профитабилните организации, основната цел на контролата е обично 

одреден профит. Во општествените организации, а особено во државните органи, 

темелните цели никогаш не можат доволно да се изразат во економските вредности. 

Ако прашате средношколец, на пример, економски да ја искаже вредноста на својата 

работа, тој сигурно ќе ви одговори дека тоа не е можно бидејќи неговата работа се 

мери со спасените животи и безбедноста на луѓето, а животот на човекот е 
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непроценлив. Слично е и во спречувањето на корупцијата. Секако, секое спречување и 

сузбивање на корупцијата е насочено против незаконското земање пари или други 

финансиски проневери на поединци или групи на штета на поединечните граѓани и на 

општеството во целина. Но, штетата предизвикана од корупцијата не е само 

финансиска, таа има и други последици кои можат да бидат многу подалекусежни од 

финансиска гледна точка од финансиската штета. Тоа се, пред сè, последиците поради 

кои граѓаните губат верба во демократскиот состав, човековите права и слободи, 

правната сигурност, економската и социјалната правда. Како што веќе споменавме, 

штом луѓето ја изгубат вербата во овие вредности, тогаш се губат и општеството и 

државата. Затоа, при внатрешната контрола во државните органи, многу е важно - исто 

како и во надворешната или јавната контрола - веќе при нејзиното воспоставување и 

планирање на целите да се земат предвид сите вредности кои едно демократско 

општество ги става во преден план и им наредува на државните органи да ги бранат и 

чуваат. Со други зборови, тие би можеле да утврдат дека надворешната контрола во 

однос на спречување на корупцијата и криминалот, што ја вршат државните органи, ги 

штити граѓаните и општеството од загрозување на основните вредности, додека 

основна задача на внатрешната контрола е да го спречи тоа загрозување, имено преку 

самите државни органи. 

Функцијата на внатрешната контрола во државните органи е создавање и 

зачувување на оние вредности и услови кои овозможуваат непречено извршување на 

работните задачи во општеството. Затоа, мора да се организира така што ќе се подобри, 

а не да го попречува извршувањето на таа работа. Затоа е потребен принципот на 

разумност, бидејќи ако некоја внатрешна контрола прави повеќе штета отколку корист 

за работата на еден државен орган, тоа е во целосна спротивност со здравиот разум и 

целите што инаку треба да ги постигне. Другата страна на разумноста е ефективноста 

на внатрешната контрола. Доколку внатрешната контрола не е доволно ефикасна, таа 

не им служи на посакуваните цели, туку дури и го попречува нивното постигнување. 

Разумна и ефикасна контрола може да се постигне само во рамките на одредени 

правила и организациски форми. Тоа се нормативните и организациските принципи на 

внатрешната контрола. Бидејќи секоја организација обично се раководи со правила, 

тогаш организацискиот принцип обично се поистоветува со нормативниот или 

принципот на законитост. Секако, покрај сето тоа, внатрешната контрола мора да го 

почитува принципот на хуманост, човековите права и слободи и пропорционалност. 
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Ова се секако најважните принципи, особено кога станува збор за внатрешна контрола 

врз репресивните власти, кои имаат многу рестриктивни овластувања за употреба на 

физичка сила и огнено оружје. Во работата на овие органи и користењето на нивните 

овластувања, внатрешната контрола е многу важен фактор за законитоста и 

зачувувањето на правата и слободите на поединците во постапувањето на овие органи. 

И во теоријата и во практиката, но и во судските одлуки, постои многу важно 

сознание дека надворешната контрола во постапувањето на овие органи не е доволна 

токму поради специфичностите и опасностите, а од друга страна поради општите 

општествени важности на нивните задачи. Затоа, внатрешната контрола во овие органи 

има многу важна задача во однос на постигнување и зачувување на демократските 

вредности и законитост, правата и слободите на поединецот, како и спречување на 

корупцијата во нивните редови. Конечно, за да може внатрешната контрола да ги 

почитува сите овие принципи и да постигне одредени цели, нејзините членови мора да 

имаат одредено знаење и искуство, како и морални и етички доблести.117 

Начелата на хуманост и човечност, правата и слободите и пропорционалноста 

бараат активна улога на внатрешна контрола во заштитата на граѓаните, како и на 

државните службеници кои чесно и законски ги извршуваат своите должности, но се 

изложени на различни форми на вознемирување, насилство, закани и слично, или од 

парничари, менаџери или други во рамките на работната средина. Наодите на 

Комисијата за спречување на корупцијата на Република Северна Македонија 

покажуваат дека, поради прилично широк опсег на насилство и вознемирување, луѓето 

кои се залагаат за спречување на корупцијата во нивната средина многу често се 

изложени на неа. Поради тоа, Комисијата во повеќе наврати ја предупреди јавноста и 

институциите на овие лица да им обезбедат соодветна заштита. Дополнително, 

Комисијата понуди одредена експертска помош за мобилизирање на граѓанското 

општество за спречување на специфични форми на насилство на работното место 

(мобинг) и за развивање платформа за донесување регулативи за спречување и 

казнување на таквите појави. Со посебни одредби во предлогот на веќе споменатиот 

Закон за спречување на корупцијата се предвидува и заштита на загрозените лица кои 

се занимаваат со спречување и сузбивање на корупцијата. Сето ова е многу важна 

задача на внатрешната контрола од аспект на одредени државни органи и нивните 

внатрешни единици, бидејќи државен службеник кој не е безбеден од малтретирање и 

 
117 Miller, S. and Blackler, J.: Ethical Issues in Policing, Ashgate, 2005. 
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корупција во својата работна средина не може со потребната храброст да ги брани 

граѓаните и општеството. 

За надомест на штета и строга одговорност на државата за штета предизвикана 

од работата на државните органи и јавните функционери, рековме дека причините во 

некои случаи може да се поврзани со корупција, на пр. во дејствија и мерки со кои 

државните органи одлучуваат или навлегуваат во права и слободите на поединецот. 

Тоа не мора да биде конкретно правно или материјално (физичко) дело, односно 

одлука на орган, туку може да биде и општ пропис. Како што е законот118 на државата 

за штета, додека во кривичната, смисла дека тие не мора да значат одговорност на 

поединечен службеник. Имено, како што е општо познато, овие две категории на 

одговорност - објективна одговорност на државата и субјективна, односно кривична 

(вина) одговорност на поединец - се различни категории во правна и материјална 

(реална) смисла. Треба да се има предвид дека органите задолжени за управување и 

следење на ваквите случаи, како и внатрешната контрола во органот во кој тие се 

јавуваат, треба внимателно да ги проучат сите причини и на тој начин да утврдат дали 

причината, умислата и вината се на делот на поединечни службеници. Мотивот за тоа 

секогаш може да биде од коруптивен карактер, на пример при издавање на различни 

дозволи и решенија, со кои државните органи, по своја дискреција, може или не мораат 

да му дадат или да одземат одредено право на поединец. 

Внатрешната контрола која ги зема предвид наведените вредности и потреби со 

темелно разгледување на ризиците за нивно зачувување има одлична можност 

навремено да ги открие девијантните појави во системот или телото во кое работи и 

ефикасно да ги спречи и потисне нивните причини, без да чекаат последици. Затоа, 

внатрешната контрола мора да биде проактивна, што подразбира предвидување на сите 

можни ризици на долг рок и планирање мерки за нивно спречување или прифаќање на 

најмалку штетни последици. За таа цел, внатрешната контрола користи различни 

модели на стратешка контрола во комбинација со оперативни мерки, акции, проценки 

и прогнози на факторите на ризик. Имајќи ја предвид сложеноста на ситуацијата што 

треба да се реши и дејствијата потребни за тоа, внатрешната контрола сè повеќе бара 

интеграција на човечкото знаење со вештачката интелигенција на компјутерските 

системи и информатичката технологија. 

 
118 Kečanović, B., Očinenost postupka i kontrola lobiranja kod donošenja opštih pravnih propisa, Seminar 

korupcija u javnoj upravi, Podgorica, septembar 2007. 
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3.9. Полициските реформи и нивната улога во иднина 
 

Каква би можела да биде улогата на полицијата во иднина - мировници, 

специјалисти за антитероризам или движечка сила на заедницата? Во таа насока, 

истакнати футуристи од областа на криминологијата го истакнуваат следново: 

потребни се пообразовани полицајци со подобри вештини за справување со луѓе и 

поголемо познавање на технологијата. 

Кога јавната полиција за првпат беше формално основана во Лондон во 1829 

година, акцентот беше ставен на превенцијата на криминалот. Јавноста и полициските 

службеници ја оценија мерката успешно полициско работење како „отсуство на 

криминал“. Првите американски полицајци исто така беа „администратори“ на мирот, 

но посебен американски стил на полициско работење се појави во САД веднаш по 

крајот на Граѓанската војна во 1865 година. Кога доселениците почнале масовно да се 

преселуваат на американскиот запад, сфатиле дека за нив нема безбедност доколку 

самите не го обезбедат. Ова доведе до формирање на комисии кои носеа закони и 

прописи во градовите, а често назначените шерифи ангажираа „револвери“, очекувајќи 

дека тие ќе придонесат за поуспешна заштита. Како што одминуваше времето, 

американскиот систем за спроведување на законот отстапуваше од претходниот модел 

на спречување на криминалот, со одржување на мирот преку апсење и казнување на 

оние кои го прекршуваат законот. Ова е моделот на „спроведување на законот“ кој 

денес преовладува во многу земји. 

Значителен број теоретичари сметаат дека враќањето на трендот на полициско 

работење ориентирана кон заедницата е резултат на експлозијата на уличниот 

криминал што се појави во САД во 1994 година. Овој пристап се покажа како добар во 

времето кога беше имплементиран, особено во комбинација со современите 

истражувачки техники, како што е психолошкото профилирање и примената на 

технологии како што е високо софистициран технички надзор, кои се користат за 

спречување и намалување на криминалот. 21 век го доведе полициското работење во 

сосема нови услови, во кои причините за криминалот и нарушувањето на јавниот ред и 

мир често се надвор од непосредното опкружување, што бара нови и посовремени 

пристапи кон полицијата. 
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Во најчестите облици на уличен криминал, сторителите и жртвите се од иста 

или блиска околина. Затоа, улогата на превенцијата е првенствено во внимателното 

набљудување и анализа на активностите во непосредната околина, притоа преземајќи 

ги потребните активности за спречување на безбедносните проблеми. Сепак, иако е 

постигнат релативен успех во намалувањето на бројот на улични злосторства, 

криминал, има пораст на нови и поопасни криминални активности, вклучително и 

сајбер криминал и тероризам. 

Во овие форми на криминал, планерите, па дури и сторителите на злосторствата 

често се илјадници километри оддалечени од потенцијалните жртви. Со основно 

познавање на модерната технологија, терористите можат да предизвикаат хемиски и 

биолошки хаос од каде било во светот. Хакерите исто така можат да ги затворат или 

оштетат монетарните или енергетските системи на одредена заедница од безбедно 

растојание. Во Соединетите Американски Држави и другите развиени земји, кражбата 

на идентитет, често со помош на онлајн програми, станува сè пораспространета форма 

на криминал. 

Улогата на полицијата во иднина во голема мера ќе зависи од заедницата во која 

работи, односно од социјалната, економската и политичката реалност, а во 

најразвиените земји од знаењето и примената на современите технологии за доброто на 

граѓаните. Во некои земји на Блискиот Исток, полицијата често има воена улога. Во 

овие области, реално е да се очекува дека методите на „борбена полиција“ ќе 

продолжат да се применуваат, додека во побезбедните делови на светот, полицијата ќе 

бара поголема поддршка и помош од јавноста. Во различни автократски режими, 

полицијата ќе биде злоупотребена и користена првенствено за потребите на 

владејачката елита. 

Се верува дека ако некој од полициската професија има решение за тоа како 

треба да дејствува полицијата и што може да донесе иднината, тоа е Society of Police 

Futurists International (PFI). Меѓународната асоцијација на полициски футуристи (PFI) е 

официјално основана во август 1991 година. Неговата мисија е „да промовира 

извонредност во полициската работа преку промовирање и спроведување на 

дисциплината на идните истражувања“. Меѓу целите на оваа асоцијација се: 

воспоставување партнерства помеѓу агенциите за спроведување на законот, 

академската заедница и приватниот сектор, споделување знаења, информации и 
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податоци меѓу овие партнери; развивање долгорочни предвидувања за трендовите за 

спроведување на законот и влијанието на спроведувањето на законот врз општеството, 

служејќи за овие цели како центар за размена на креативни, иновативни и проактивни 

полициски стратегии. PFI ги одржува своите годишни состаноци со Друштвото за 

иднината на светот (WFS), на кои Меѓународната асоцијација на полициски футуристи 

води неколку панели за спроведување на законот / кривичната правда.  Врз основа на 

повеќе од 30 години искуство, предавања и обука на полицајци, основачот на PFI 

Вилијам Тафоја истакнува дека здружението ги обединува најискусните и 

најистакнатите полициски експерти и полициските практичари за да се фокусираат на 

истражување на начини за подобро предвидување на идните проблеми, научни методи 

и современа технологија. 119 

Полицијата по природа е традиционално затворена субкултура која тешко се 

менува. Но, и најоптимистичките теоретичари на ова поле тешко можат да замислат 

дека полицијата успешно ќе се соочи со сложените појави како борбата против 

тероризмот, организираниот и интернет криминалот, а во исто време ќе се справи и со 

уличниот криминал и соработката со соседството. Од друга страна, успехот се смета за 

можен доколку новиот кадар се состои од обучени кандидати кои ќе бидат соодветно 

обучени и надгледувани за да се прилагодат на реорганизираната структура, 

дизајнирана да одговори на новите улоги и потреби на полицијата. Ова е тешко 

остварливо во пракса, меѓу другото, бидејќи во огромното мнозинство земји 90% од 

полицајците имаат само средно образование. 

Во развиените земји, како што се САД, од новопримените полицајци обично се 

бара да посетуваат обука од три до четири месеци, што се нарекува пробна работа. 

Станува збор за основна обука за самоодбрана, справување со пожари, запознавање и 

совладување тактики на терен и слично. Сепак, нема доволно време за стекнување на 

некои други вештини, како што се превенција од криминал и подобрување на 

полициската работа во заедницата. Во оваа насока, експертите на PFI наведуваат дека е 

потребна поголема едукација и обука за да можат полициските службеници да се 

справуваат со новите меѓународни видови криминал, современиот технолошки 

криминал и немирите во поголем обем. Еден од најистакнатите полициски футуристи, 

Џим Консер, за ова прашање рече: „Социјалните очекувања се менуваат и полицијата 

 
119 Mattison Hess Kären, Hess Orthmann Christine, LaDue E. Shaun, Management and Supervision in Law 

Enforcement, Cengage Learning, Boston MA, 2012, pp. 578-579. 
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има потешкотии да ги следи барањата на заедницата. Во некои заедници овие односи 

се незадоволителни, а во други полицијата е доволно професионална и доста добро и 

служи на заедницата. Сепак, постојат големи недоследности во однос на нивото на 

службите за полициско работење во заедницата по земја.“ 120 

Се проценува дека во блиска иднина најголемите проблеми ќе бидат поврзани 

со долгорочните и краткорочните полициски проблеми, како технологијата и 

финансирањето. Во овој поглед, повеќето експерти на PFI се согласуваат дека 

технологијата ќе направи револуција во употребата на сила и тактики, но останува да 

се види како тоа ќе се исплати. Експертот Томас Каупер зборуваше поконкретно за 

ова: „Истакнатиот технолошки развој ќе продолжи да ја зголемува социјалната 

ранливост и страв, бидејќи на терористите и криминалците ќе им обезбеди нови 

методи и можности, но и ќе отвори нови патишта за полицијата да ги спречи. Во исто 

време, прашањата за приватност ќе ја принудат полицијата да користи низа нови 

технологии за контрола на криминалот и тероризмот, бидејќи сè покомплексните 

проблеми и новите ситуации не можат да се решат со стари методи и процедури.“ 121 

За разлика од Каупер, некои други автори повеќе се фокусираат на буџетот и 

очекувањата, со оценка дека заедниците треба повеќе да се грижат за сопствените 

проблеми. Сепак, интензивното полициско работење со недоволна работна сила ќе 

доведе до зголемување на тековните трошоци, додека барањата за дополнителни 

ресурси ќе се зголемат. Во овој поглед, полициските станици ќе мора да работат повеќе 

на деловна основа според моделот на решавање проблеми, а не според 

традиционалниот паравоен модел. Од друга страна, полицискиот експерт Бернард 

Левин, директор за истражување во PFI, смета дека поврзаноста на војската со 

меѓународните прашања и соработката со полицијата треба да биде многу блиска. Исто 

така, полициската соработка на сите нивоа, со добра координација со другите агенции 

за спроведување на законот, ќе биде неопходна за да се спротивстави на современите 

форми на криминал.122  Канадскиот експерт Џин Стивенс ја сумираше ефективноста на 

полициската акција во борбата против криминалот и тероризмот на следниов начин: 

 
120 Steverson A. Leonard, Policing in America: A Reference Handbook, ABC-CLIO Inc, Santa Barbara CA, 

2008, p. 68. 

  Cowper Thomas, “Improving the View of the World: Law Enforcement and Augmented Reality Technology“, 

EBI Law Enforcement Bulletin, FBI Academy, Quantico VA, January 2004, p. 1121  
122 Cronkhite L. Clyde, Law Enforcement and Justice Administration: Strategies for the 21st Century, Jones & 

Bartlett Learning, Burlington MA, 2008, p. 150. 
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„одбрана на заедницата, одговор во итни случаи кога е потребно, ефективно 

разузнавање при собирање и анализа на податоци и известување“. 123 

Локалната полиција треба да биде целосно информирана за тоа кој е во нивната 

заедница и што се случува во неа. Неговите членови треба да бидат маалски полицајци 

кои ќе бидат почитувани и информирани од сите. Локалните полицајци треба да 

соработуваат со колегите на национално ниво, но во исто време мора да се грижат да 

не се занемарат интересите на граѓаните на локално ниво. Во таа насока, обуката на 

полициските службеници се споменува како важен сегмент, особено во откривањето на 

помали прекршоци од лица од локалната заедница со кои тие стапуваат во контакт при 

контрола, следење на јавната безбедност и одржување на мирот. 

Самата технологија е меч со две острици, кој од една страна создава услови за 

појава на нови форми на криминал, а од друга страна помага во борбата против 

криминалот. Една таква технологија е биометриката како техника за автентикација, 

која ги користи уникатните физички карактеристики на секое лице кои треба да се 

идентификуваат од ИТ системот. Исто така, има дигитализирана документација за се 

што гледаат, кажуваат и прават полицајците и другите полицајци; виртуелно 

општество без движење на готовина, со цел да се намали степенот на кражба, 

интелигентно транспортно средство кое треба да придонесе за намалување на бројот на 

несреќи, како и опрема за полесно и побрзо лоцирање. Локалните економии не можат 

да и помогнат на полицијата да опреми нови технологии на долг рок, а за тоа е 

потребно државно финансирање. 

Сепак, локалните заедници ќе сфатат дека дел од полицискиот персонал не е 

обучен да користи современи технологии во својата работа и дека е потребно 

дополнително инвестирање за обука и едукација. Некои автори веруваат дека 

технологијата ќе доведе до брзи промени во социјалната средина на која полицијата 

мора да се прилагоди. Во исто време, технологијата ќе овозможи нови револуционерни 

полициски методи, системи и процеси кои полицијата треба да ги разгледа, создаде, 

воведе и научи. Технологијата, исто така, ќе создаде нови можности за „криминалците 

 
123   Stephens Gene, The Futire of Criminal Justice, Anderson Pub Co.,Cincinnati OH, 1982, pp. 53-54. 
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и терористите да ограбуваат и убиваат невини луѓе и да ја искористат социјалната 

ранливост.“ 124 

Може да се заклучи дека технологијата ќе им овозможи на помалку луѓе да 

направат голема штета, што негативно ќе влијае на правото на приватност и 

граѓанските слободи и ќе ги зголеми тензиите меѓу полицијата и заедницата. Исто така, 

се проценува дека стратешката опрема што моментално се тестира за воени цели, 

полицијата ќе ја користи во блиска иднина (набљудување преку глобално распоредени 

сателити и слично). Некои технологии ќе ја подобрат безбедноста на самите полицајци, 

како што се подобра и побрза комуникација, подобрени процедури за идентификација 

и следење, така што полицискиот службеник знае кој е под надзор, додека го лоцира 

поединецот или возилото кое се бара. 

Постои верување дека подобрениот надзор и примена на модерната технологија 

во безбедносните истраги носи ризици од загрозување на индивидуалните слободи. Во 

оваа насока, потребна е претпазливост и од полицијата и од граѓаните за да се заштитат 

и безбедноста и основните права. За да се постигне тоа, потребна е одговорност, 

професионалност и етичност на полицијата. Граѓаните треба да разберат дека 

зголеменото ниво на безбедност ќе резултира со помали граѓански слободи, особено во 

областа на приватноста. Затоа, се се сведува на поставување приоритети, но, што и да 

се преземе во таа област мора да биде во уставна и законска рамка. 

Модерната технологија, образованието и обучените полицајци и менаџери, како и 

подобрите врски со заедницата, се сметаат за најважни очекувања од полициското 

работење во иднина. Многу е важно полициските водачи да ја вршат својата работа 

професионално, да ги водат своите службеници на овој начин и сите заедно да имаат 

отворен и искрен дијалог со нивните заедници. 

 

 

 
124 Cowper Thomas, “Improving the View of the World: Law Enforcement and Augmented Reality 

Technology“, op. cit. p. 16. 
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4. МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ - РЕВИЗИЈА И КОРУПЦИЈА 

4.1. Советот на Европа 
 

Глобализацијата на концептот на организиран криминал, чијашто корупција е вечен 

сопатник, е една од главните закани за владеењето на правото и безбедноста на 

граѓаните. Поради оваа причина, меѓународните институции го насочија своето 

внимание на создавање сеопфатни стандарди кои би биле ефикасен механизам за борба 

против оваа појава. Практиката во земјите кои минаа низ период на транзиција од 

социјализам во модерна демократија покажа дека злоупотребите на државните ресурси 

како и државните пари се многубројни за време на процесот на приватизација, јавни 

набавки и други деловни односи во кои играат одредени општествени и државни 

структури важна улога. Оттука, ќе посветиме посебно внимание на два аспекта кои се 

важни за откривање на можни кривични дела извршени за време или по 

горенаведените процеси - постапката за ревизија и постапката за финансиски истраги 

што доведуваат до откривање на кривични дела. 

Овој дел главно ќе се занимава со стандардите и конвенциите на меѓународните 

институции од областа на корупцијата, а особено со деловите од конвенциите и 

стандардите кои го поврзуваат откривањето на корупцијата во текот на ревизорските 

процедури. Се разбира, голем број стандарди се поврзани со правилата за ревизија и 

сметководство (како што се МСС и МСФИ1), а многу од нив се однесуваат и на 

прашањето на корупцијата.  

Меѓународните стандарди содржат главно општи норми и принципи кои како 

такви треба да бидат применливи во јурисдикции со различни правни традиции. Во таа 

смисла, проблемот со спречувањето на корупцијата, како и нејзиното откривање преку 

постоење на соодветни ревизорски процедури и институции кои ги спроведуваат, е 

регулиран на принципот на општи стандарди чија примена се очекува во земјите што 

ги ратификувале тие стандарди. 

Првиот во серијата од овие стандарди беше воспоставен со Резолуцијата (97) 24 

за дваесет водечки принципи во борбата против корупцијата, усвоена од Комитетот на 

министри на Советот на Европа на 6 ноември 1997 година. Со оваа Резолуција, 

Комитетот на министри имаше за цел, меѓу другото, да обезбеди криминализација на 
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корупцијата и на домашен и на меѓународен план (принцип 2), да ја промовира 

независноста и автономијата на оние кои се задолжени за спречување, истрага, гонење 

и судење на делата на корупцијата, и да имаат на располагање ефективни средства за 

собирање докази (начело 3), да обезбедат соодветни мерки за конфискација на имотот 

стекнат преку коруптивни дејствија (начело 4), да се спречи употребата на правни лица 

за извршување корупциски дела (начело 5), промовирање на специјализацијата на 

антикорупционерите и/или телата и обезбедување соодветна обука (принцип 7) и 

подобрување на меѓународната соработка во сите области на антикорупција (принцип 

20). 

4.2. Првите чекори во процесот на реформирање на македонската 

полиција 
 

Заедно со процесот на меѓународно признавање на независноста на Македонија, во 

текот на 90-тите години беше воспоставен и безбедносниот систем на новата држава, 

чиј столб беа постојните државни и служби за јавна безбедност во рамките на 

Министерството за внатрешни работи. Овој процес беше финализиран во 1995 година, 

со донесување на новиот Закон за внатрешни работи125 и посебен Закон за Агенцијата 

за разузнавање.126 Карактеристично е што одредбите од Законот за внатрешни работи 

детално не ја регулираа организациската структура на македонската полиција, дури 

многу подоцна во 2007 г., со влегувањето во сила на Законот за полиција.127 

Потпишувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу 

ПЈР/Република Македонија и Европската заедница на 9 април 2001 година, како и 

одредбите од Охридскиот мировен договор од 13 август 2001 година, и дадоа на 

земјата дополнителни обврски поврзани со нејзината внатрешна стабилизација и 

приближување со Европската Унија. За таа цел, во рамките на процесот на интеграција 

во евроинтегративните процеси, неопходно беше да се создаде ефективна, рационална 

и долгорочна стабилна инфраструктура на управување и да се воспостави 

координација на сложен и сеопфатен евроинтегративен процес, со јасни цели, 

 
125 Закон за внатрешни работи („Службен весник на РМ“, бр. 19/95, 15/97, 55/97, 38/02, 33/03, 19/04, 

51/05, 84/08 и 6 /09). 
126 Закон за Агенцијата за разузнавање („Службен весник на РМ“, бр. 19/95). 
127 Закон за полиција („Службен весник на РМ“, бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 

120/16, 21/ 18 и 64/18). 
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надлежности и насоки на надминување на пречките и слабостите, како и преку 

интензивирање на активностите на надлежните институции во насока на постигнување 

конкретни цели. 

Од тие причини се наметнува потреба од ново уредување на македонската 

полиција, вклучително и формирање на гранична полиција, односно префрлање на 

контролата и безбедноста на државната граница („зелена граница“) од Министерството 

за одбрана на Министерството за Внатрешни работи, потоа воспоставување нова 

организација и методи на работа, борба против криминалот и борба против сите негови 

форми, особено транснационалните, но и промени во односот меѓу полицијата и 

јавноста, со цел заедничко дејствување на полето на спречување на криминалот. За 

полицијата беше особено важно да стане фактор на поголема доверба во национално 

мешаните субјекти и да воспостави поуспешна соработка и партнерство со локалните 

власти и граѓаните во тие области.128 

Многу важна улога во оваа насока имаше и полициската мисија на Европската 

унија „Проксима“, која согласно договорот на Европската Унија со Владата на 

Република Македонија од 2003 година до крајот на 2005 година,129 како и 

Советодавниот тим на EUPAT истече во јуни 2006 година.130 

Главните цели на процесот на реформи во македонската полиција беа 

подобрување на нејзината работа, со цел да се гарантира внатрешната безбедност и да 

се достигнат европските стандарди во оваа област. Предвидените полициски реформи 

нужно ги земаа предвид и клучните фактори на животната средина: политичката и 

безбедносната ситуација, јавното мислење, постоечката организација на полициските 

служби и историскиот контекст.131 

 
128 Во јули 2002 година, околу 500 полицајци од малцинствата завршија основна обука во Центарот за 

обука Идризово. Една година подоцна, околу 1.000 Албанци беа интегрирани во македонските 

полициски сили, а од 2004 година е постигната де факто национална застапеност во полицијата, 

адекватна на учеството на главните етнички заедници во земјата. Карти Кевин, „Имплементација на 

програми поврзани со полицијата во Југоисточна Европа“, цит., стр. 15. 
129 Yusufi Islam, “Europeanizing the Western Balkans through Military and Police Missions: The Cases of 

Concordia and Proxima in Macedonia”, European Balkan Observer, Vol. 2, No. 1, Belgrade Centre for 

European Integration & The Vienna Institute for International Economic Studies, Belgrade-Vienna 2004., pp. 8–

10. 
130 Bieber Florian, „Policing the Peace after Yugoslavia: Police Reform between External Imposition and 

Domestic 

Reform“, Discussion Paper 10-07, GRIPS Policy Research Center, Tokyo JP 2010., p. 11 
131 Ташевска-Ременски Фросина, „Реформи на македонската полиција“, во: Реформа на институциите и 

нејзиното значење за развојот на Република Македонија (Зборник на трудови од научната дебата 
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Активностите кои тогаш се очекуваа македонската полиција многу се 

разликуваа од претходниот начин на работа. Покрај редовните обврски и заложби за 

поголема ефикасност и економичност во секојдневното водење на полициската работа, 

целта е и етаблирање на полицијата како граѓанска институција, со сите 

карактеристики на професионални, ефикасни, материјално опремени и екипирани 

служби, чии функции ќе се засноваат на принципот владеење на правото. Во таа 

насока, со реформата се планира да се воведат организациски форми и методи на 

дејствување кои ќе и овозможат на полицијата да има директна улога во 

идентификувањето на појавите кои можат да доведат до негативни последици по 

безбедноста. Ова, покрај подобрување на превентивната улога на полицијата, значеше 

и поуспешно соочување со сите форми на криминално однесување, особено со 

организираниот криминал. 

Во овие рамки, потребна беше сеопфатна анализа на општествено-политичките, 

економските и безбедносните состојби во Република Македонија, соодветна 

подготовка за промени во сите области на работата на полицијата, како и утврдување 

на основните постулати на новата организациска структура на Министерството. Треба 

да се обезбеди ефикасен и прифатлив реформски процес, внатрешни работи во 

согласност со европските стандарди и најдобри практики. 

Основните насоки за започнување реформи им беа дадени на македонските 

експерти од Тимот за правда и внатрешни работи на Европската комисија во ноември 

2002 година. Првиот чекор во градењето на капацитетите беше семинарот за 

стратешкиот концепт на реформи, одржан во август 2002 година, на кој членовите на 

Проектната група на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија 

беа запознаени со модерната методологија за управување со проекти и потребните 

стратешки елементи. На крајот на таа година, по студиската посета на Германија, 

проектната група презентираше нацрт-стратегија за полициските реформи во 

Република Македонија. Документот беше усвоен во февруари 2003 година, заедно со 

Акционен план за негова имплементација.132 

Во согласност со Стратегијата за реформи во полицијата, МВР има нова 

физиономија и мисија. Во новата организација, Министерството би станало политичко 
 

одржана во Скопје на 18 декември 2008 година), Книга 5, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 431. 
132 EC Police Reform Project to Former Yugoslav Republic of Macedonia – An EU funded project managed by 

European Agency for Reconstruction, European Commisssion, Brussels, February 2003, p. 367. 
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тело, задолжено за спроведување на владината политика во областа на внатрешните 

работи, пропишување стандарди и процедури за полициско постапување, општ и 

стручен надзор и контрола на работата на полицијата, од аспект на ефикасност и 

економичност. Овој пристап на дефинирање на Министерството требаше да овозможи 

воспоставување соодветни механизми за цивилна контрола врз полициското 

однесување.133 

Во согласност со Стратегијата за реформи во полицијата, оперативните 

полициски функции би се остварувале преку три столба - регионални полициски 

служби (сектори за внатрешни работи, кои би се намалиле од 12 на 8), регионални 

гранични центри и централни полициски служби. 

Завршувањето на процесот на реформи во полицијата требаше да доведе до 

целосно нова организација на МВР и полицијата и извршување на нивните функции 

преку примена на нова методологија, компатибилна со најдобрите европски полициски 

практики и нивните заеднички стандарди. 

Стратегијата за реформи во полицијата го потенцираше полициското работење 

во заедницата како клучен принцип на полициското работење, што подразбира 

засилена полициска соработка со локалната заедница, заедничко идентификување на 

проблемите и взаемно ангажирање во нивното надминување.134 Покрај тоа, реформата 

на полицијата се фокусираше на превенцијата, особено на терен за превенција, борба 

против криминалот, што требаше да придонесе и да ја промени свеста на полициските 

службеници за нивната улога во спроведувањето на законот. 

Како основни принципи за напредување во кариерата во полицијата, 

Стратегијата ги дефинираше стручноста, компетентноста и резултатите во работата, 

што требаше да биде поттик да се зајакне професионалноста и да доведе до севкупни 

промени во однос на безбедносната свест и култура. Самите полициски објекти се 

дизајнирани како места каде граѓаните можат да се обратат за помош и совет или каде 

што можат да бидат сигурни дека ќе бидат примени на хуман начин. 

Една од идеите на реформата беше да се ослободи високото полициско 

раководство од споредните работни места, што ќе му овозможи да се фокусира на 

 
133 Стратешки план на МВР 2008-2010 година, МВР, Скопје, 2007 година. 
134 Како дел од реализацијата на проектот „Полицијата во локалната заедница“, формирани се локални 

совети за превенција во 34 општини во национално мешаните подрачја на Република Македонија, кои 

имаат одредени надлежности во процесот на избор на началници на полицијата при општинските ниво. 
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стратешките и концептуалните прашања на полициското работење, истовремено 

воспоставувајќи систем во кој нема да се губи време за пренесување одлуки. Воедно, 

реформите беа насочени кон поттикнување на иницијативата и индивидуалната 

одговорност на полициските службеници, што требаше да се обезбеди преку новата 

организација. Сепак, веќе се појавија големи проблеми по ова прашање, бидејќи 

сегашните полициски лидери тешко се ослободија од наследените модели на лидерство 

и команда. 

4.2.1. Стратешки цели на полициските реформи во Македонија 
 

Полициските реформи сами по себе се сеопфатен и сложен процес на градење на 

модерен модел на полициско организирање што одговара на демократско општество, 

засновано на владеење на правото и заштита и почитување на основните човекови 

слободи и права. Затоа, на самиот почеток на процесот на реформирање на 

македонската полиција беа формулирани следните стратешки цели кои тие посакуваат 

да ги постигнат: 

1. Ефикасност и ефективност на полициското работење - Реформите во полицијата 

првенствено се насочени кон подигнување на нивото на безбедност на физичките и 

правните лица и приватниот и јавниот имот,135 кој вклучува широк опсег на полициски 

активности насочени кон одржување стабилен јавен ред, мир и ред во општество, 

намалување на стапката на криминал, поголем успех во откривањето, спречувањето и 

сузбивањето на криминалот (ова е една од основните цели на полициското дејствување 

и државната одговорност) и, во овие рамки, институционализирање на превенцијата на 

криминалот и координирање на активностите на полициските служби, другите 

институции, агенциите и јавноста. 

2. Организација, стручност и економичност во работата - Успешноста на 

полициското работење во голема мера зависи од постоењето на конзистентна 

организациска структура на полицијата во согласност со европските стандарди, со 

прецизно законско дефинирање и разграничување на надлежностите на 

униформираната полиција и криминалистичката полиција, но и надлежностите на 

централно, регионално и локално ниво, реализација на контролно-надзорни и 

 
135 Dantzker L. Mark, Understanding Today's Police, Prentice-Hall, NJ 1995, pp. 70-71. 
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координативни функции на службите во седиштето на Министерството за внатрешни 

работи и пренесување на дел од надлежностите на подрачните организациски единици 

на Министерството. Ваквиот начин на организирање ја поттикнува стручноста и 

професионалноста во полициското работење, се избегнуваат можни преклопувања на 

надлежностите, кои со раздвојување на т.н. „неполициски“ функции придонесуваат за 

поголема ефикасност во работата. 

3. Техничко-технолошка опрема - Денешното функционирање на полициската 

организација не може да се замисли без примена на современи информатички и 

телекомуникациски технологии кои со соодветна опрема на возилата овозможуваат 

брза и сигурна комуникација меѓу полициските единици и максимална мобилност при 

извршување на полициските задачи. Од тие причини потребно е да се инвестира во 

технолошка модернизација на овие системи, како и набавка на современа опрема и 

средства за форензички лаборатории. 

4. Одговорност и мотивација на вработените - Пренесувањето на оперативните 

надлежности, како и независноста и одговорноста на централните и регионалните 

полициски служби и граничната полиција во однос на нивната работа и ресурси, ќе 

влијае на поголем степен на одговорност на вработените во нивната работа и 

полициско работење. Транспарентна политика за управување со ресурси, вклучително 

и политика на избор и регрутирање на полициски службеници и нивно понатамошно 

унапредување во службата, притоа почитувајќи ги личните квалитети и квалификации, 

односно стручноста и компетентноста на вработените, како и воспоставување систем 

за правилна евалуација на резултатите и заштита на правата од работен однос, ќе 

придонесе за поголема мотивираност на полициските службеници. Во таа насока, 

неопходно е да се обезбеди континуирано информирање на припадниците на 

полицијата и другите вработени за целите, важните аспекти и постигнатите резултати 

од реформите во полициските служби. 

5. Планирање, развој и едукација - Во рамките на Министерството за внатрешни 

работи, заради зголемување на ефикасноста во извршувањето на функциите од негова 

надлежност, посебно внимание треба да се посвети на планирањето, соодветното 

образование и развојот на кадарот, имајќи ја предвид потребата од рационално 

користење на човечките ресурси. Оваа цел треба да се постигне со воспоставување на 

различни форми и нивоа на образование и обука во Полициската академија. Креирање 
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на нов профил на полициски раководител и обука на таков профил во согласност со 

новата организациска шема на МВР е неопходна компонента на оваа стратешка 

ориентација. Таквата обука треба да вклучува соодветни форми на образование, 

специјализација и управување. 

6. Соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите 

национални заедници во Република Северна Македонија, почнувајќи од 

обезбедување на договорена рамка за иднината на демократијата во земјата, до 

обезбедување развој на поблиски и поинтегрирани односи меѓу Република Северна 

Македонија и евроатлантските структури. Во таа смисла, Охридскиот мировен договор 

го промовираше концептот за мирен и хармоничен развој на граѓанското општество, со 

зачувување на етничкиот идентитет и интересите на сите граѓани во Северна 

Македонија. Во овие рамки, еден од аспектите на реформата е соодветната застапеност 

на припадниците на сите заедници во Република Северна Македонија во полициските 

служби, согласно Анекс В од Рамковниот договор за недискриминација и правична 

застапеност на припадниците на немнозинските заедници во Северна Македонија. 

7. Функцијата на полицијата како сервис на јавноста - Полицијата во едно 

демократско општество треба да се префрли од „силата“136 што се користи во 

општеството, во „услужното тело“ на заедницата, преку интегрирање во граѓанското 

општество и добивање поблиску до јавноста, особено преку воведување наречено 

„социјално полициско работење“ или систем на заедничко дејствување на полицијата и 

граѓаните во решавањето на безбедносните проблеми во заедницата преку поактивни 

програми, примена на мерки за градење доверба и еднаква застапеност на членовите на 

етничките заедници во полициската структура. Ваквиот начин на работа на полицијата 

треба да придонесе за зголемување на квалитетот на безбедноста на општеството и 

чувството на поголема сигурност на граѓаните. 

8. Борба против организираниот криминал - Како дел од севкупните активности 

што ги презема Македонија во борбата против организираниот криминал, Акциониот 

план за борба против организираниот криминал донесен во ноември 2003 година од 

страна на Владата на Република Северна Македонија и подготвен со учество на 

Министерството, судството, Јавното обвинителство, судовите, Министерството за 

финансии, Финансиската полиција, Државната комисија за спречување на корупцијата 

 
136 Lundman J. Richard, “Police misconduct”, In: Lundman J. Richard (ed.), Police Behavior - A Sociological 

Perspective, Oxford University Press, New York 1980, pp. 30-31 
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и Здружението на судии и обвинители. Акцискиот план (кој потоа доби поддршка од 

надлежните тела на Европската Унија) предвидува подобрување на соработката меѓу 

надлежните институции и тела и создавање на институционална рамка за нивно 

поефикасно заедничко дејствување. Поврзувањето на информациските системи на 

инволвираните институции и агенции, притоа почитувајќи ги нивните специфики, 

треба да овозможи брза размена на оперативни информации, анализа на проценките и 

поголема ефикасност во борбата против организираниот криминал преку 

меѓуагенциска соработка. Согласно Акцискиот план, во рамките на Секторот за 

криминалистичко-разузнавачка анализа ќе функционира Канцеларијата за сите агенции 

вклучени во борбата против организираниот криминал. Од особена важност е 

воспоставувањето на нов систем на гранично управување, односно гранична контрола, 

што ќе се постигне преку формирање на професионална Гранична полиција во рамките 

на Министерството за внатрешни работи. 

9. Подобрување на регионалната и меѓународната соработка - Министерството за 

внатрешни работи во рамките на извршувањето на своите основни функции треба да 

дејствува во насока на унапредување на регионалната и меѓународната соработка 

преку билатерални договори за соработка во областа на безбедноста, борбата против 

тероризмот и организираниот криминал. Постојните организациски единици на 

Министерството за внатрешни работи (Секторот за меѓународна соработка и 

евроинтеграции и Секторот за меѓународна полициска соработка) ќе спроведуваат 

активности и обврски кои произлегуваат од воспоставените меѓународни односи, 

членството во ИНТЕРПОЛ и СЕКИ, соработката во областа на внатрешните работи со 

земјите од регионот и пошироко, како и соработка со ЕВРОПОЛ и усогласување на 

националното законодавство со регулативите на ЕУ во областа на правдата и 

внатрешните работи. 

Со оглед на тоа што спроведувањето на процесот на реформи во полицијата е 

голем и сложен процес, од особена важност беше улогата на Европската комисија, која 

нудеше дополнителна техничка помош на Република Северна Македонија во областа 

на правдата и внатрешните работи, пред се за развој и спроведување стратегија и 

прашања за долгорочен институционален развој со цел да се забрза напредокот во 

процесот на стабилизација и асоцијација на земјата со Европската унија. 
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4.2.2. Реформи на македонската полиција во периодот по 

донесувањето на Законот за полиција 
 

Во ноември 2006 година стапи на сила Законот за полиција, што во тоа време беше 

една од најважните задачи на властите на Република Северна Македонија во процесот 

на стабилизација и пристапување кон Европската Унија. Врз основа на тоа, во 

извештајот на Европската комисија од ноември 2008 година беше забележан 

напредокот на Северна Македонија во незавршениот процес на реформи во полицијата. 

Во таа насока, во позитивен контекст се споменуваше децентрализацијата на 

полициската организација и поголемата улога на локалната заедница (општинските 

совети) при назначувањето на командирите на полициските станици. Позитивно беа 

оценети и активностите на Граничната полиција, напредокот во областа на 

полициската обука, планирањето на буџетот, модернизацијата на опремата и 

донесувањето на општа стратегија за човечки ресурси. Негативно се оценети 

политичките влијанија врз полициското управување, судската контрола и 

собранискиот надзор на УБК и полицијата, како и слабостите во борбата против 

криминалот, особено организираниот криминал. 

Законот за полиција ги предвидува следните полициски овластувања: проверка 

и идентификација на лица и предмети; собирање информации; референца; лишување 

од слобода; притвор; чување; пребарување на лица и предмети; спроведување на тајни 

полициски акции и мерки; ограничување на движењето на луѓе и возила во одредена 

област во одреден временски период; издавање предупредувања и наредби; 

привремено одземање на предмети; увид или претрес на одредени објекти и простории 

на државни органи, органи на јавната управа и други правни лица и увид во 

документите; влегување во туѓ стан и други простории, запирање, преглед или претрес 

на лица, багаж и возила, обезбедување, увид и истрага на местото на злосторството; 

примање апликации и жалби, поднесување апликации и известувања, идентификација, 

јавно доделување, употреба на средства за присилба, полиграфско тестирање, 

собирање, обработка, анализа, употреба, евалуација, пренос, складирање и бришење на 

податоци и обработка на лични податоци под условите наведени во Законот за 

полиција, примената на посебните истражни мерки и заштитата на лицата опфатени со 

прописите за заштита на сведоци.137 Покрај полициските службеници, овие полициски 

 
137 Член 28 од Законот за полиција. 
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овластувања важат и за други овластени службени лица во Министерството за 

внатрешни работи при вршење на полициски работи.138 

Проблемот со полициската злоупотреба за политички цели начелно е решен со 

член 105 од Законот за полиција, според кој полициски службеник не може да биде 

основач, лидер или член на раководство на политичка партија, додека членството во 

партијата и учеството во своите активности не смее да го загрозува непристрасното и 

законито постапување, полициски должности. Исто така, на полициските службеници 

им се забранува истакнување партиски симболи во простории и службени возила, 

организирање или дејствување во Министерството, како и присуство на партиски 

активности и настани во униформа, освен ако таму не се на службена должност. 

Согласно Кодексот за полициска етика,139 донесен од Владата на Република 

Северна Македонија во јуни 2007 година, изборот на кандидати, вработувањето во 

полиција и унапредувањето се врши согласно законските одредби и принципите на 

професионалност, законитост и успешност. Но, практиката на ова поле значително 

отстапуваше од принципите на Законот и Кодексот, што значи дека значајни кадровски 

промени во полицијата вообичаено се случуваа по промените во политичките власти во 

Северна Македонија, кои МВР ги гледаше како партиски плен.140 

Кога станува збор за деполитизација на полицијата во едно демократско 

општество, тоа би можело да се сфати како барање за спроведување на принципот на 

нејзина политичка неутралност. Ова е еден од основните и универзални принципи, но 

во реалноста е најтешко да се постигне. Особено, овој принцип може да вклучува: 

✓ независност на полицијата во границите на законските надлежности и 

овластувања; 

✓ оперативна независност на полицијата; 

✓ забрана за употреба на полицијата во политички борби; 

✓ деполитизација на полицискиот персонал.141 

Согласно одредбите од Законот за полиција, се вршат работи од делокругот на 

јавната безбедност, вклучувајќи заштита на личната и имотната безбедност, 

 
138 Член 29 од Законот за полицијата. 
139 Кодекс на полициска етика („Службен весник на РСМ“, бр. 72/07). 
140 Ташевска-Ременски Фросина, „Реформи на македонската полиција“, во: Реформата на институциите и 

нејзиното значење за развојот на Република Северна Македонија, стр. 439-440. 
141 Ташевска-Ременски Фросина, „Реформи на македонската полиција“, во: Реформата на институциите и 

нејзиното значење за развојот на Република Македонија, стр. 440.  
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спречување и сузбивање на криминалот, пронаоѓање сторители, обезбедување на 

државната граница, одржување на јавниот ред и контрола на сообраќајот, во 

внатрешните организациски единици на Бирото за јавна безбедност, како орган во 

состав на Министерството за внатрешни работи.142 

Во контекст на турбулентни настани и промени во внатрешното и 

надворешното опкружување, новите безбедносни закани и продолжувањето на 

реформскиот процес поврзан со македонската полиција, нови закони за внатрешни 

работи беа донесени уште два пати - во 2009143 и 2014 година.144 

Согласно одредбите од Законот за внатрешни работи од 2014 година и Законот 

за организација и работа на органите на државната управа,145 надлежности на 

Министерството за внатрешни работи го опфаќаат следново: спроведување на 

системот за јавна безбедност, спречување на насилно уништување на воспоставените 

демократски институции, со Уставот на граѓаните, спречување на поттикнување 

национална, расна или верска омраза и нетрпеливост, спречување на извршување на 

кривични дела и прекршоци, откривање и апсење на нивните сторители на кривични 

дела и преземање други законски мерки за нивно гонење, управни и други законски 

активности. 

Согласно важечкиот Закон за внатрешни работи од 2014 година, полициските 

активности во делокругот на Бирото за јавна безбедност при седиштето на МУП се 

вршат во следните организациски единици: Генерален и Посебен полициски сектор, 

Сектор сообраќаен, Сектор за криминалистичка полиција, Сектор за криминалистичко 

разузнавање и анализа, Секторот за гранични работи и миграции и Секторот за 

заеднички работи и управување со човечки ресурси. Со Бирото за јавна безбедност 

раководи директор со мандат од четири години, кој го именува Владата на предлог на 

министерот за внатрешни работи. Директорот има автономија во извршувањето на 

работите од надлежност на Бирото, а за својата работа одговара пред министерот и 

Владата.146 

 
142 Член 15 од Законот за полиција. 
143 Закон за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 92/09, 35/10, 36/11, 158/11, 114/12 и 187/13). 
144 Закон за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 120/16, 127/16, 

142/16, 190/16, 21/ 18, 108/19 и 275/19). 
145 Закон за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 58/00, 44/02, 82/08, 51/11) 
146 http://www.mvr.gov.mk/page/biro-za-javna-bezbednost 
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Територијалната организација на македонската полиција опфаќа осум Сектори 

за внатрешни работи во поголемите градови (Битола, Велес, Куманово, Охрид, Скопје, 

Струмица, Тетово и Штип), која опфаќа 38 полициски станици од општа надлежност, 

кои директно ги извршуваат полициските работи во општините во кои се 

формирани.147 

Преку четири регионални центри (Север - ги опфаќа Србија и Косово, Исток - 

кон Бугарија и делумно кон Грција, Југ - ја покрива границата со Грција и Запад - кон 

Албанија), Секторот за гранични работи и миграција е надреден во однос на 

регионалните гранични полициски станици, чии службеници задолжени за 

обезбедување и контрола на преминувањето на државната граница на 22 гранични 

премини за патен и железнички сообраќај и на еден меѓународен аеродром. 

Стратешкиот план на МВР 2020-2022 година предвидува одредени промени во 

внатрешната организациона структура на Бирото за јавна безбедност, така што во 

седиштето на МВР ќе бидат сместени следните организациски единици: 

Униформирана полиција, Оддел за криминалистичка полиција, криминалистичко 

разузнавање, Одделение за анализа, за гранични работи и миграции, Одделение за 

заеднички работи и управување со човечки ресурси, Одделение за стратешко 

планирање, стандарди и контрола на квалитет и Сектор за известување и координација 

на активностите. Покрај овие служби, кои ќе имаат координативна улога во однос на 

подрачните организациски единици на Министерството, Бирото за јавна безбедност ќе 

биде подредено на Централната полициска служба, која е овластена директно да 

дејствува низ државата: Одделение за борба против организиран и сериозен криминал, 

компјутерски криминал и дигитална форензика, Одделение за форензички истраги и 

вештачења, Сектор за меѓународна полициска соработка, Одделение за заштита на 

одредени лица и објекти, Одделение за специјални полициски операции, Одделение за 

воздухопловни единици, аеродромска полициска база и Одделение за службено куче.148 

Управата за безбедност и контраразузнавање (УБК)149 во периодот од 1995 до 

2019 година работела и како орган во состав на Министерството за внатрешни работи и 

соодветната служба за безбедност и разузнавање и други активности кои се вршат со 

 
147 Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција („Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 64/18). 
148 Стратешки план Министерство за внатрешни работи 2020-2022 година 

(http://www.mvr.gov.mk/page/organogram) 
149 До 2002 година се викаше Управа за безбедност и контраразузнавање (ДБК). 
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насилни средства, со кои се загрозува или поткопува уставно воспоставени 

демократски институции, но и одредени полициски работи, вклучително и сузбивање 

на сериозни облици на организиран криминал. Споменатата служба со години е 

предмет на обвинувања за масовни злоупотреби на нејзините методи, капацитети и 

ресурси за одредени политички цели, односно кршење на човековите и граѓанските 

права (незаконско прислушување на повеќе од 20.000 граѓани на Северна Македонија 

во периодот 2008 - 2015). Со донесувањето на законот за Агенција за национална 

безбедност во мај 2019 година, УБК беше укината и беше формирана нова служба, која 

беше одвоена од МВР и формирана како независна агенција одговорна пред Владата. 

Ова беше оценето како значаен чекор во заокружувањето на реформските процеси во 

Република Северна Македонија во областа на безбедноста. 

Од редовните годишни извештаи на ЕУ за постигнатиот напредок на Република 

Северна Македонија во процесот на пристапување кон Европската унија, не можеше да 

се согледа моментумот на колапсот на владеењето на правото во таа земја, што го 

откри т.н. повикани „Политички бомби“ на почетокот на 2015 година. Имено, преку 

откриени инкриминирачки телефонски разговори, во кои учествувале лидери и 

функционери од сите три гранки на македонската власт, открил што се крие под 

сантата мраз - изборни манипулации, политичко мешање во работата на правдата и 

полицијата, медиумите под контрола, и безбедносните служби надвор од контрола и 

надзор. Во екот на политичката криза во Северна Македонија, Европската унија реши 

да заземе поинаков пристап, соединувајќи група независни експерти кои ќе ги 

истражат системските проблеми на владеењето на правото во земјата. Резултатот беше 

експертски извештај (т.н. Прибе извештај)150 врз основа на кој Европската комисија 

направи „Итни приоритети за реформи“.151 Главните политички актери од тогашната 

власт и опозиција во Северна Македонија тогаш се обврзаа со посебен договор 

(Пржинскиот договор) да ги спроведат сите препораки од документот, кој се следи 

преку различни форми на соработка на ЕУ со Северна Македонија. Истовремено, 

Европската комисија одлучи претходно да ја замрзне препораката од 2009 година за 

отворање на пристапните преговори со Република Северна Македонија во 2015 и 2016 

 
150 „Поранешна Југословенска Република Македонија: Препораки на групата високи експерти за 

системски прашања за владеење на правото во врска со следењето на комуникациите откриени во 

Европската комисија, пролет 2015 година“ (извештај на Прибе), Европска комисија, Брисел, 8 јуни 2015 

година. 
151 „Urgent reform priorities for the former Yugoslav Republic Macedonia“, European Commission, Brussels, 

2015.Достапно на: http://www.eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorities_en.pdf 
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година, а нејзиното одмрзнување да го услови со континуирано спроведување на 

Пржинскиот договор и „Итните приоритети за реформи“. Бидејќи изборите во Северна 

Македонија беа одложени за декември 2016 година, а новата македонска влада беше 

формирана дури во пролетта 2017 година, во тој период не беше постигнат напредок во 

однос на клучните препораки од извештајот на Прибе. Како потсетување и 

охрабрување за новата влада, во летото 2017 година, Европската комисија повторно го 

испрати тимот на Прибе да го процени развојот на ситуацијата и да ги ажурира 

препораките. Вториот извештај на Прибе беше објавен во септември 2017 година.152 

Овој документ беше уште подетален и подиректен од првиот извештај, а неговиот 

заклучок е дека повеќето од првичните препораки не биле спроведени поради отпорот 

на владејачките политичари и високи функционери. Се изрази сомнеж дека 

нелегалното прислушување продолжило, а собранискиот надзор потполно пропаднал 

(надзорот е подобрен дури откако од друга страна, Дирекцијата за заштита на лични 

податоци го подобрила надзорот дури по кадровските промени на чело со УБК и 

Дирекцијата за заштита на личните податоци). 

Треба да се има предвид дека Република Северна Македонија, кога станува збор 

за процесот на пристапување во Европската унија, беше првата земја од Западен 

Балкан што го потпиша Договорот за стабилизација и асоцијација во 2001 година, а во 

2005 година  доби статус кандидат за членство. Во 2009 година Европската комисија 

даде препорака за почеток на преговорите за влез на Северна Македонија во 

Европската унија, но и покрај тоа што ваквата препорака се повторува пет години по 

ред, таа не доби позитивен одговор од Советот на ЕУ. Од друга страна, и покрај тоа 

што долги години ги исполнуваше критериумите за членство во Северноатлантската 

алијанса, по неповолната одлука на самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година, 

Северна Македонија чекаше до 2020 година за да се приклучи на оваа воена алијанса. 

Оваа долгогодишна стагнација во процесот на евроатлантска интеграција во голема 

мера се должи на долготрајниот спор со Грција за употребата на уставното име на 

Северна Македонија, како и на голем број поврзани идентитетски прашања кои се 

нуспроизвод на спорот. Од 2009 година, сите обиди да се добие датум за почеток на 

 
152 „The former Yugoslav Republic of Macedonia: Recommendations of the Senior Experts’ Group on systemic 

Rule of law issues 2017“ (Second Priebe report), European Commission, Brussels, 14 September 2017. 
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преговорите за влез во Европската унија, де факто наидоа на грчка блокада во рамките 

на Советот на ЕУ.153 

4.2.3. Република Северна Македонија и ГРЕКО 
 

Групата држави против корупцијата (ГРЕКО) беше формирана во 1999 година од 

страна на Советот на Европа за следење на усогласеноста на државите со 

антикорупциските стандарди на организацијата. 

ГРЕКО работи во циклуси: евалуациски кругови, од кои секој покрива 

специфични теми. Првиот евалуациски круг на ГРЕКО (2000–2002) ги третираше 

независноста, специјализацијата и средствата кои им се на располагање на 

националните тела вклучени во превенцијата и борбата против корупцијата. Исто така 

ги третираше степенот и опфатот на имунитет на јавните службеници од затворање, 

гонење, итн. Вториот евалуациски круг (2003–2006) се фокусираше врз 

идентификацијата, запленувањето и конфискацијата на приходите од корупцијата, 

превенцијата и откривањето на корупцијата во јавната администрација и спречувањето 

правните лица (корпорациите, итн.) да се користат како штит за корупцијата. Третиот 

евалуациски круг (почнат во јануари 2007 година) ги третира (a) инкриминациите 

предвидени во Кривичноправната конвенција за корупцијата и (б) транспарентноста на 

партиското финансирање.  

Министерството за внатрешни работи формираше експертска група, која 

подготви измени на Законот за внатрешни работи и на Законот за полиција, целосно 

имајќи ги предвид Препораките на ГРЕКО, додека во периодот што следи, овие 

предлог измени ќе влезат во Владина, односно собраниска процедура.  

Додека чекаме предложените законски измени да бидат усвоени од Собранието 

на Република Северна Македонија кое треба да се случи до септември 2022 година, со 

што овие препораки, (вкупно 6) ќе бидат оценети како целосно  имплементирани, 

охрабрува констатацијата на ГРЕКО дека законските измени кои МВР ги има 

подготвено се во насока на деполитизација на полицијата, бидејќи предвидуваат:  

 
153 Марковиќ Ненад, Дамјановски Иван, „Состојбата на демократијата во Република Македонија - 

слободен пад или привремена криза?“, Политички перспективи, кн. 3, бр. 2, УПНС, Белград, 2013, стр. 

32. 
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✓ Оперативните наредби на полицијата да бидат издавани од Директорот на БЈБ, 

наместо од министерот за внатрешни работи;  

✓ Нови, дополнителни професионални и објективни критериуми за избор на 

директор на БЈБ;  

✓ Забрана за полициските службеници да членуваат во политички партии или да 

бидат носители на партиски функции;  

✓ Задолжителен тест за интегритет за сите кандидати за полициски службеници и 

вработени во МВР;  

✓ Редовна и континуирана проверка на интегритетот на сите постојни полициски 

службеници и вработени во МВР;  

✓ Проширување на бројот на вработени во МВР кои ќе бидат обврзани да 

поднесуваат изјави за имотна состојба и конфликт на интереси, а кои во овој 

момент не се опфатени со Законот за спречување на корупција и судир на 

интереси.  

Затоа, пак, во делот на препораките за превенција од корупција во рамките на 

МВР, оние кои не беа условени со законски измени, односно каде што не требаше да се 

чека завршувањето на вонредните парламентарни избори, конституирање на 

Собранието и формирањето на новата Влада, Министерството за внатрешни работи 

одговори веднаш по добивањето на препораките, што беше нотирано и од страна на 

ГРЕКО, па тие препораки, се ставени во графата на веќе реализирани активности.  

Притоа, според оценката на ГРЕКО, успешно се исполнети препораките во 

следниве области:  

✓ Јавно објавување на сите претставки и предлози покренати за дисциплинска и 

кривична одговорност на полициските службеници;  

✓ Назначување на посебни лица за интегритет во рамки на МВР;  

✓ Континуирани обуки на сите полициски службеници во врска со јакнењето на 

нивниот интегритет и спречувањето на конфликтот на интереси, и 

✓ Измена на Етичкиот кодекс на полициските службеници, со што сега се 

регулирани прашањата за конфликт на интереси, случаи на корупција и 

примање дарови од страна на полициските службеници. 
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Во Извештајот на ГРЕКО154, се потенцира дека процесот на подготовката на 

новиот Етички кодекс на полициските службеници во МВР е целосно инклузивен, со 

вклучување на полициски службеници од сите нивоа, како и со претставници на 

синдикатот и од граѓанскиот сектор, што претставува уште една афирмација за нас. 

Кодексот содржи јасни одредби, но и адекватни практични насоки за почитување на 

етичките стандарди и ги регулира прашањата за конфликт на интереси на полициските 

службеници, примање подароци, известување за неетичко однесување и сл.  

Имајќи ги предвид Препораките во Извештајот на ГРЕКО (GrecoRC5(2021)2, 

ПЕТТИ КРУГ НА ЕВАЛУАЦИЈА Спречување на корупција и промовирање на 

интегритет кај централната власт (највисоките извршни функции) и органите за 

спроведување на законот), извршено е ревидирање на конкретни одредби од Законот за 

внатрешни работи. Исто така извершено е воведување на тест за интегритет за лица 

кои се вработуваат во Министерството за внатрешни работи, како и континуирана 

проверка на интегритетот на работниците во Министерството (Тест за професионален 

интегритет). 

Утврдени се нови членови во Законот за внатрешни работи, со кои е предвидена 

проверка на професионалниот интегритет во времетраењето на работниот однос на 

работниците во Министерството, преку спроведување на Тест за интегритет.  

Целта е да се врши дополнување на надлежноста на организациската единица за 

внатрешна контрола во Министерството, која би била одговорна за проверка на 

професионалниот интегритет на работниците односно спроведување на Тестот за 

интегритет. Во овој контекст, со донесените измени на Законот за внатрешни работи со 

нов член 64-в предвидена е постапката за спроведување на Тестот за интегритет, чиј 

негативен резултат претставува основ за поведување дисциплинска постапка против 

работникот.   

Утврдена е и основа за донесување на подзаконски пропис од страна на 

министерот за внатрешни работи со кој детално ќе се уреди начинот на спроведување 

на Тестот за интегритет. 

За таа цел, во Министерството за внатрешни работи, формирана е Работна група 

со задача да изготви подзаконски акт за начинот на спроведување на Тестот за 

 
154 https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Izvestaj%20GREKO%205%20krug.pdf 
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професионален интегритет предвиден со членот 206 став (1) алинеја 13 од Законот за 

внатрешни работи. Рокот за донесување на правилникот е шест месеци од влегување во 

сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 89/22). 

Како што можете да забележите, исполнувањето на добар дел од препораките е 

во тесна врска и претставува уште еден чекор напред во континуираниот процес на 

ветинг на полициските службеници, а сè со цел да се зацврсти интегритетот на 

полицајците и нивната отпорност кон какви било влијанија кои се спротивни на 

законите. Односно, да имаме декриминализирана и депаритизирана полиција која ќе го 

штити интересот на граѓаните и полицајци кои професонално и одговорно ќе си ја 

вршат својата задача. 

Уште еден позитивен сигнал од ГРЕКО е и оценката за соодветна надворешна 

контрола врз полициските сили, и тоа од страна на Омбудсманот и посебното 

одделение во Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција.  

Од страна на ГРЕКО е препознаена и особено истакната позитивната 

транспарентност на МВР, преку целосно имплементирање на нивната Препорака бр. 11 

за  јавно објавување на буџетот на МВР, активностите, одлуките, управните постапки и 

јавните набавки на Бирото за јавна безбедност, како една од „најтајните структури на 

владите“, воопшто, според зборовите на ГРЕКО. Сега, овие податоци на МВР се 

целосно јавно објавени и лесно достапни за сите граѓани. Со ваквата транспарентност 

продуциравме квалитетно, прецизно презентирање, односно гласност во нашето 

институционално функционирање, а бенефитот е заеднички и повеќезначен: како за 

институцијата, така и за јавноста, за граѓаните. 
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5. Истражување 

5.1. Резултати од анкетнен прашалник за корупција во полиција и 

нивните предлози 
 

Полицијата е поподложна на корупција од другите професии, поради нејзината 

специфична и чувствителна улога во општеството, како и овластувањата што ги има. 

Затоа е многу важно внатрешно да се регулира со правила, а сите нејзини членови да се 

запознаат и информираат со тие правила. 

Полицијата е многу подложна на корупција од аспект на структура и 

организација, како и од аспект на субкултурата на полициските службеници, која се 

манифестира во многубројни прилики и искушенија и генерира отстапување во 

професијата. Свеста на полициските службеници за штетноста на коруптивното 

однесување може значително да придонесе за нејзино спречување, бидејќи корупцијата 

во полицијата може значително да ја наруши подготвеноста на граѓаните за соработка 

со полицијата, што предизвикува намалување на ефективноста на полициската работа 

и губење довербата кај граѓаните.  

Анкета 

За истражените перцепции за корупција во полицијата ќе се користи групниот и 

непосредниот метод за да се спроведат писмени анкети меѓу испитаниците. 

Беше дизајниран писмен анкетен прашалник како инструмент за истражување: 

Истражување на перцепцијата за корупција во полиција, која содржи вкупно 11 

прашања/изјави класифицирани во следните групи: 

Од анкетата што беше спроведена помеѓу вработените во Министертво за 

внатрешни работи, каде може да погледнеме од одговорените прашања во Анкетниот 

лист, заклучуваме дека 55,7% се машки пол, а 44,3% се женски пол кои одговориле на 

прашањата. 
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За возраста која ја опфаќа Анкетата се од 21-30 години се 10,2%, 31-40 години 

се 20,5%, 41-50 години се 54,5%, а 50+ се 14,8%. 

 

Степенот на образование во Анкетата се со ССС 12,5%, Високо 60,2%, 

Магистри се 23,9%, Доктор 3,4%.   
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Работниот стаж на анкетираниете испитаници се движи до 5 години се 10,5%, 5-

10 години се 9,3%, 10-15 години се 4,6%, 15-20 години се 22,1%, 20-25 години се 

53,5%.  

 

На прашањето за работно место (чин, позоција) имаме повеќе одговори од 

различни работни места како што се, главен инспектор, полициски службеник, 

вработени во односи со јавноста, полицаец, началник на сектор итн. Можеме да 

кажеме дека се опфатени вработените од скоро секој сектор на вработени во МВР и 

БЈБ. 

Од Анкетата за прашањето “Како ја оценувате  корупцијата во полицијата?”, со 

оценка од бројот 5 највисока корупција, бројот 1 најниска корупција ги добивме 

следните податоци, со 1 - 6,9%, 2 – 12,6%, 3 – 56,3%, 4 – 23% и со 5 – 1,1% одговориле 

анкетираните. 
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Наредното прашање во Анкетата е “Според Вас која полициска работа е 

најкорумпирана?” имаме повеќе одговори од кои најголема дел се кај граничната, 

сообраќајната и управните служби. Во проценти највеќе предначи граничната полиција 

со 53,2%, граничната полиција со 43,7% и управните служби со 3,1%. 

 

Слеедно прашање кое е во врска со Законот за заштита на укажувачи може да 

погледаме на односот колку се запознаени вработените во службите со Законот за 

заштита на укажувачи, а во проценти тоа изгледа вака со Да одговориле 41,9%, со Не 

17,4%, а со делумно 40,7%. Оттука може да се воочи дека сеуште не се запознаени 

доволно со Законите кои можат да помогнат во работата на службите во МВР и БЈБ.  

 

На прашањето за кои форми на полициска корупција забележале може да 

видиме дека скоро сите одговори се многу блиски со процентуалните односи така при 

постапување или непостапување на вработените во Министерството при вршење на 

службените задачи за што како возврат бараат или прифаќаат некаква корист, 
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погодност или интерес за себе или за друг – 39,5%; при непочитување на стандардните 

постапки и процедури – 25,6%; додека за злоупотреби на службената положба и 

овластувања заради директно или индиректно ветена, понудена, дадена, побарана, 

прифатена или очекувана материјална или нематеријална корист, погодност, предност 

или друг интерес за себе или за друг – 34,9%. 

 

Најчестите причини за коруптивното однесување во полицијата: непознавање 

или недоволно познавање на прописите – 21,8%, за неефикасен надзор – 40,2%, немање 

средства за работа – 8%, лоши закони и прописи – 8%, недостаток на интегритет – 

50,6%, ѕид на молкот – 21,8%, лоши услови за работа – 11,5%, ниски плати – 54%. 

Најголем дел се нислите плати и недоволниот интегритет во работата на МВР и БЈБ. 
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Во Анкетата на прашање “Според Вас кои се последиците од коруптивното 

однесување во полицијата”, најголем процент е во недовербата на системот со 72,1%, 

следно е намален квалитет и ефикасност во работата со 66,3%, потоа следат зголемени 

трошоци со 15,1%, зајакнување на субкултурите – 14%, нешто друго е со 1,2%. 

 

Од предлозите за борба против полициската корупција кои ќе придонесат во 

борба против полициската корупција, најголем процент е во подобрување на условите 

за работа и платите на полициските службеници со 69%, следи по него зајакнување на 

интегритетот (имплементација на етички кодекс, заштита на укажувачите, 

информаторите, анкетирање на полицијата и граѓаните) со 46%, засилен надзор на 

полициските службеници со 44,8%, истражување на финансиската состојба на 

полициските службеници со 41,4%, понатаму следат едукација на полициските 

службеници – 33,3%, проактивни контролна стратегија (тестови за интегритет, 

полиграфско тестирање, контролни мерки, психолошки и етички тестови) – 32,2%, 

Изготвување проценки на ризик за секое работно место и ротација на раководните 

позиции – 25,3%, на крај следи подобрување на нормативната регулатива – 16,1%. 
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Според анкетата кој треба да има клучна улога во борбата против полициската 

корупцијата, највеќе се за Внатрешна контрола – 66,9% Јавно обвинителство – 29,3%,  

ОВККИПС, но и сите организациони единици преку проактивен пристап и 

мониторирање на активностите и процесите во рамки на своите надлежности – 25,9%, 

Независна и стручна комисија за спречување на корупцијата – 16,7%, министерството 

(внатрешната контрола)и надворешен механизам – 33,5%, Единицата за корупција при 

Секторот за криминалистички истраги во Оделот за сузбивање на организиран и 

сериозен криминал – 20,2%. 

 

 

На прашањето “Што би направиле Вие лично доколку јасно забележите некаква 

форма на корупција од страна на колегите?”, сите одговориле со тоа што би го 

пријавиле веднаш на претпоставените и тоа наеднаш пред повеќе луѓе со цел да не 

може да се скрие кажаното и да мора да се дејствува по кажаното. 

Анкетираните имаат можности за да дадат конкретен(и) пример(и), како би 

можеле да ја унапредат работата кога би биле раководител на Одделот за внатрешна 

контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди во борба против 

полициската корупција, има неколку примери како:  

Внатрешна контрола 

Јавно обвинителство 

ОВККИПС, но и сите организациони единици преку 
проактивен пристап и мониторирање на …

Независна и стручна комисија за спречување на 
корупцијата 

министерството (внатрешната контрола)и 
надворешен механизам

Единицата за корупција при Секторот за 
криминалистички истраги во Оделот за сузбивање …

Според Вас кој треба да има клучна улога во борбата 
против полициската корупција? 
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✓ зајакната контрола и независност од МВР и политичко влијание да се издвои 

како посебно тело надвор од МВР со контролен механизам од експерти во 

полициската работа, редовни контроли по организациските единици,  

✓ соработка со надлежни единици за собирање на информации и анализа во БЈБ, 

✓ примена на SWOT анализа при примена на стратегија за борба против 

полициска корупција, отстранување на сите проблеми кои се јавуваат при 

имплементацијата на стратегијата за борба против полициска корупција и за 

успешно водење и правилно функционирање на стратегијата за борба против 

полициска корупција потребно е да има Контролен систем кој вклучува систем 

на вредности, 

✓ без деполитизација на полицијата и без воспоставување на систем за 

управување со човечки ресурси со систем за мерење на учинок според јасни 

критериуми не можете да ја промените состојбата. 

✓ превенција во делот на едукација и последиците од вршењето на кривичните 

дела, 

✓ Чести контакти со раководен кадар, размена на информации за работниците за 

кои имаме индиции за корумпираност итн. 

6. Заклучни согледувања и препораки 
 

Во овој труд, корупцијата во полицијата ја разгледуваме преку три главни 

области, имено причините и видовите на полициска корупција, мерките за борба 

против неа и интегритетот во полицијата. 

Очигледно е дека знаеме многу за горенаведеното, но проблемот е конкретното 

спроведување на мерките за сузбивање на корупцијата во пракса. Затоа, сметаме дека е 

важно да направиме скрининг што ќе можеме да го извршиме со примена на научни 

истражувања какви што ќе се спроведат наскоро, а чии основни параметри се дадени 

во овој труд. 

Истражувањето спроведено на овој начин, доколку се спроведе на 

репрезентативен примерок, ќе придонесе за воспоставување на тековни сознанија за 

прашањето на корупцијата во полицијата. Истражувањето би можело подетално да ги 

лоцира областите на полициската работа кои се најмногу изложени на корупција, која 
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група на полициска корупција е најзастапена, причините за корупција во полицијата и 

предлози за нејзино сузбивање. 

Особено е важно колегите да размислуваат за заштита (заговор) на кодошите и 

да развијат постапка за добивање информации за незаконско и непрофесионално 

однесување на колегите. 

Од истражувањето можеме да исвлечеме неколку позначајни заклчоци: 

1. Корупцијата во полиција во некоја форма постои во речиси секоја полициска 

станица. Степенот и природата на полициската корупција во земјите во развој 

директно ја одразуваат состојбата на корупција во самото општество.  

2. Реформите во полицијата стануваат императив и се значајни не само за 

подобрување на полициската служба, туку и за подобрување на државната 

администрација. Полициската корупција ја дегенерира полицијата во 

беззаконска предаторска полиција, каде сите полициски активности 

првенствено се насочени кон збогатување на службениците и нивните лични 

интереси.  

3. Главниот мотив на полициската корупција е постигнување приватни/лични или 

организациски/комунални цели. Затоа е подобро да се пристапи кон 

истражувањето и погледот на проблемот на широко функционален начин и 

пристап кој вклучува многу активности кои можеби и не се дефинирани како 

корумпирани на почетокот. 

4. Современите пристапи кон етиологијата и превенцијата на оваа појава се 

однесуваат на влијанието на општествениот, економскиот и политичкиот 

контекст во кој функционира полицискиот систем. Затоа општествениот 

контекст во кој функционира полицискиот систем е многу важна компонента 

која го одредува современиот пристап кон полицискиот интегритет. 

5. Потребна е прецизна слика за секое работно место колку е изложено на 

корупција. Во зависност од тоа, треба да се работи на подигање на интегритетот 

на работниците на тие места. Треба да се спроведуваат редовни тестови за 

професионален интегритет, доколку од тоа се утврди дека одредени лица немаат 

интегритет би се повела дисциплинска и кривична постапка. На тие работни 

места би биле избирани лица со голема отпорност кон корупција. Потребна е 
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дисциплинска одговорност за колегите кои се сведоци на полициска корупција, 

а молчат заради колегијалност кон корумпираниот колега. 

6. Полицијата треба да одговара за својата работа и за извршувањето на својата 

работа пред граѓаните и организациите. Транспарентноста е добредојдена како 

уште еден клучен фактор во процесот на полициска демократизација. 

7. Градењето и одржувањето на култура на интегритет - култура на нетолеранција 

кон сите форми на неприфатливо однесување на полициските службеници во 

службата и на полицијата воопшто - е уште еден клучен аспект на 

демократизацијата на полицијата. Управувањето со интегритет е еден од 

основните принципи на полицијата за кој не се разговара, бидејќи ако правилно 

се управува со интегритетот, самиот интегритет ќе даде големи и важни 

резултати и ќе ги води постапувањето на полициските службеници според 

правилата, т.е. полицијата ќе дејствува без дискриминација, злоупотреби, 

корупција или злоупотреба. 

8. Полицијата треба да одговара пред секој од главните чинители на државата, од 

извршната до законодавната и судската власт. Целта на тие контролни 

механизми, без разлика дали се надворешни или внатрешни, е општа 

превенција, како и ефективна корекција на однесувањето на полициските 

службеници преку откривање и дисциплинирање на неприфатливото 

однесување во службата, а потоа, конечно, повторно спречување идно 

неприфатливо однесување во службата.  

Од нашето истражување можеме да извлечеме и многу препораки кои би биле 

корисни во работењето на полициските службеници во МВР и БЈБ, а тоа се следните: 

1. Лоцираните слаби точки на системот, одделите каде што може највеќе да се 

појави корупција, би имале чести обуки, проверки на работно место, би можеле 

да отвориме анонимна линија за интерно пријавување на корупција.  

2. На докажана корупција треба да се награди пријавувачот. Со воведување на 

некакви обуки во кои ќе се делува и на психолошко мотивирачкиот аспект ако 

човекот е чесен, морален дека тоа е важно достигнување наспроти некаква 

материјална придобивка која го подрива системот. 

3. Примена на Стратегиски менаџмент при стратегиско планирање и 

имплементација на стратегии за борба против полициска корупција. Примена на 

SWOT анализа при примена на стратегија за борба против полициска корупција 
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отстранување на сите причини кои ја уназадуваат имплементацијата на 

стратегијата и воспоставување на контролен систем со вклучен систем на 

вредности. 

4. Професионално постапување по предметите, кое треба да претставува пример 

на чесно, совесно и непристрасно постапување за секој полициски службеник. 

5. Редовна контрола на одредени служби во Министерството кои согласно 

надлежностите кои ги извршуваат се подложни на корупција заради тргување со 

влијанија и злоупотрби на овластувањата заради постигнување на одредена цел 

на граѓанинот. 

6. Засилување на контролата на терен, имплемнетирање на сите казнени мерки во 

случаеви кога е потребно, независно за кое службено лице се работи и од која 

партија е или кој и да го заштитува. Исти мерки треба да бидат применети за 

секој еден што работел спроти законот. Постојан и чест контакт со народот и 

нивните поплаки! 

7. Спроведување на истраги и посебни истражни мерки за прилив на трансакции, 

мерки и постапки кои ќе ги откриваат корумпираните во МВР и БЈБ. Со 

спроведување на анкетни прашалници, ќе се следи рапидно зголемување на 

имотна состојба на поединци и сл. 

8. Соработка со единиците за борба против корупција и разграничување на 

правилниците за работа во делот на постапки на униформирана полиција и 

постапки на криминалната полиција посебно во случаи за кои се води истрага, 

односно постапувањето по ЗКП и КЗ да има приоритет во однос на нивните 

интерни правилници 
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ПРИЛОГ АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

 

Почитувани, 

 

Ви благодариме што одговоривте на нашиот повик за реализација на истражувањето за 

полициската корупција. Целта на прашањата содржани во овој прашалник е да ги 

идентификува потребите и предизвиците на МВР во однос на подготвеноста за борба 

против полициската корупција. Вашите одговори ќе ни помогнат да добиеме подобар 

преглед на значењето на полициската корупција за секој од вас поединечно, но и за 

Вашиот Оддел, Сектор, Единица.  

Собирањето и складирањето на Вашите одговори и на сите податоци кои ги ќе 

изнесете во прашалникот од студијата ќе бидат анонимни, а ние се обврзуваме истите 

да ги користиме единствено за целите на истражувањето и со почитување на сите 

етички правила за нивно собирање и обработка. 

 

Со почит, 

Александра Ѓурчиновска, Магистранд на Факултетот за безбедност Скопје 
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1.ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  

(Ве молиме заокружете го симболот пред вашиот одговор) 

ПОЛ 

а) Машки    б) Женски 

ВОЗРАСТ 

а) 18-21 год б) 21 – 30 год в) 31 – 40 год г) 41 – 50 год д) 50+ години 

СЕТПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

а) ССС    б) Виша  в) Високо  г) М-р        д) Д-р   Друго______ 

 РАБОТЕН СТАЖ 

а) до 5 год   б) 5 – 10 год   г) 15 – 20 год  д) 20 – 25 год    

РАБОТНО МЕСТО (ЧИН, ПОЗИЦИЈА) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Како ја оценувате  корупцијата во полицијата :  

(Бројот 5 највисока корупција, бројот 1 најниска корупција) 

 

1  2  3  4  5  

3. Според Вас која полициска работа е најкорумпирана? 

(Ве молиме да објасните) 

4. Дали сте запознаени со законот за заштита на укажувачите ? 

 

ДА     НЕ    ДЕЛУМНО 

5. Која од следните форми на полициска корупција сте ја забележале? 

(Ве молиме заокружете го симболот пред вашиот одговор ) 
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а) постапување или непостапување на вработените во Министерството при вршење на 

службените задачи за што како возврат бараат или прифаќаат некаква корист, 

погодност или интерес за себе или за друг; 

б) непочитување на стандардните постапки и процедури; 

в) злоупотреби на службената положба и овластувања заради директно или индиректно 

ветена, понудена, дадена, побарана, прифатена или очекувана материјална или 

нематеријална корист, погодност, предност или друг интерес за себе или за друг. 

6. Според Вас кои се причините  од коруптивното однесување во полицијата: 

(Ве молиме заокружете го симболот пред вашиот одговор, дозволени се повеќе 

одговори) 

a) непознавање или недоволно познавање на прописите,  

б) неефикасен надзор,  

в) немање средства за работа, 

г) лоши закони и прописи,  

д) недостаток на интегритет,  

ѓ) ѕид на молкот,  

е) лоши услови за работа,  

ж) ниски плати,  

з) нешто друго, наведете што 

 

7. Според Вас кои се последиците од коруптивното однесување во полицијата: 

( Ве молиме заокружете го симболот пред вашиот одговор, дозволени се повеќе 

одговори) 

а) намален квалитет и ефикасност во работата,  

б) недоверба во системот,  

в) зголемени трошоци, 
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г)  зајакнување на субкултурите,  

д) нешто друго, наведете што. 

 

8.   Кои од наведените предлози за борба против полициската корупција според 

Вас ќе придонесат во борба против полициската корупција: 

(Ве молиме заокружете го симболот пред вашиот одговор, дозволени се повеќе 

одговори) 

а) Едукација на полициските службеници,  

б) Подобрување на нормативната регулатива,  

в) Подобрување на условите за работа и платите на полициските службеници,  

г) Засилен надзор на полициските службеници,  

д) Зајакнување на интегритетот (имплементација на етички кодекс, заштита на 

укажувачите, информаторите, анкетирање на полицијата и граѓаните),  

ѓ) Проактивни контролна стратегија (тестови за интегритет, полиграфско тестирање, 

контролни мерки, психолошки и етички тестови),  

е) Истражување на финансиската состојба на полициските службеници,  

ж) Изготвување проценки на ризик за секое работно место и ротација на раководните 

позиции. 

9. Според Вас кој треба да има клучна улога во борбата против полициската 

корупција? Наведете ги клучните органи и активности 

10. Што би направиле Вие лично доколку јасно забележите некаква форма на 

корупција од страна на колегите?  

(Ве молиме да објасните) 

11. Ве молиме да дадете конкретен(и) пример(и), како би ја унапредиле работата 

кога Вие би биле раководител на Одделот за внатрешна контрола, 

криминалистички истраги и професионални стандарди во борба против 

полициската корупција? 
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(Ве молиме да дадете конкретен(и) пример(и) ) 

Ви благодариме на Вашето време кое го одвоивте за пополнување на 

прашалникот. 
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