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ПРЕДГОВОР
Борбата против транснационалниот организиран криминал налага
напредни стратегии врз основа на докази, кои се базираат на
меѓународни рамки.
Со усвојувањето на Конвенцијата на Обединетите нации против
транснационалниот организиран криминал пред повеќе од 20
години, меѓународната заедница се согласи да се обедини околу
глобалните одговори на овој глобален предизвик, откажувајќи се
од фрагментирани акции против организираните криминални групи
кои оперираат преку границите, во корист на усогласен и
сеопфатен пристап.
Лансирањето на механизмот за преглед на Конвенцијата и
нејзините протоколи во 2020 година, создаде невидена можност за
зајакнување на имплементацијата на овие глобални инструменти
и за јакнење на мерките против организираниот криминал.
За да ги поддржи државите во овој потфат, Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и
криминал (УНОДЦ) го изработи овој Прирачник за изработка на стратегии против организиран
криминал. Оваа практична публикација нуди збир од цели и мерки коишто на државите им се
советува да ги земат предвид при формулирањето интегрирани стратегии против организираниот
криминал, во согласност со Конвенцијата.
Прирачникот предвидува одговор каде се дава приоритет на почитувањето на обврските за
човекови права, се вклучуваат родови перспективи и се штитат жртвите и најранливите во нашите
општества. Исто така, тој повторно става акцент врз превентивните мерки и ја нагласува важноста
на цврстите партнерства.
Во крајна линија, овој Прирачник се обидува да поттикне сеопфатни, координирани и ефективни
пристапи со кои никој нема да биде изоставен, во согласност со централната цел на Агендата за
одржлив развој до 2030 година.
Оваа публикација беше овозможена преку соработка со голем број партнери од светот, од
национални институции, па сѐ до меѓународни и регионални организации, граѓанскиот и приватниот
сектор. УНОДЦ ќе продолжи да ги негува овие суштински партнерства и да создава нови во
рамките на својата Глобална програма за спроведување на Конвенцијата против организиран
криминал: од теорија до пракса.
Им благодарам на сите чинители за нивниот вреден придонес во формулирањето на овој
Прирачник. Особено сум благодарна на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна
Ирска за дарежливиот финансиски придонес и постојаната поддршка на нашата работа, што, исто
така, ќе му овозможи на УНОДЦ да обезбеди насочена техничка помош за изработка на стратегии
на регионално и национално ниво.
Работејќи заедно, можеме да изградиме сеопфатни и ефективни одговори против
транснационалниот организиран криминал. Се надевам дека овој Прирачник ќе биде вреден ресурс
за поддршка на координираните напори на државите во насока на помирољубиви, поправедни и
поинклузивни општества.

Г-а Гада Фатија Исмаил Вали
Извршен директор на Канцеларијата на
Обединетите нации за дрога и криминал
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Обединетото Кралство цврсто верува дека меѓународната
соработка е од суштинско значење за ефективно решавање и
спречување на сериозниот и организиран криминал.
Транснационалните
организирани
криминални
групи
претставуваат закана што ги надминува сите наши граници. Тие ја
покажаа својата способност да се инфилтрираат во
општествените, политичките и структурите на управување на
глобално ниво, често преку корупција и нелегални финансии,
создавајќи маѓепсан круг што ги слабее институциите и
демократските системи, ги загрозува човековите права и ги
зацврстува социјално-економските нееднаквости.
Исто така, организираниот криминал ја потхранува нестабилноста,
ги влошува конфликтите и им предизвикува најголем економски
трошок на земјите со најниски приходи, истовремено загрозувајќи
ги напредокот на женските права, родовата еднаквост,
образованието на децата и здравјето во светот.
Обединетото Кралство активно соработува со партнерите во светот за да се насочи како кон
основните двигатели, така и кон овозможувачите на организиранот криминал, но и неуморно да ги
гони поединците кои се занимаваат со него – каде и да се наоѓаат во светот.
Веруваме дека преку пристапот на целото општество, можеме ефективно и колективно да се
спротивставиме и да се справиме со оваа закана.
Како дел од нашите напори, горди сме што ја финансиравме, ја поддржавме и соработувавме со
Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (УНОДЦ) заради изработка на нова
алатка за развивање стратегии, дизајнирана да им помогне на земјите да развијат и да ги
подобрат своите национални стратегии за сериозен и организиран криминал.
Нашата поддршка за оваа работа ја нагласува посветеноста на Обединетото Кралство кон
Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал и
лансирањето на Механизмот за преглед на Обединетите нации за тоа како Конвенцијата се
спроведува на глобално ниво. Нашата надеж е дека алатката за стратегии ќе ги засили нашите
колективни меѓународни напори во овој простор, преку јакнење на нашата способност за
споделување најдобри практики и методологии.
Нашето искуство покажува дека кога меѓународно се обврзуваме да дејствуваме заедно,
резултатите се подобри и гледаме реална промена.
Би сакала да им се заблагодарам на сите чинители вклучени во овој проект, за нивните вредни
сознанија и придонеси. Исто така, би сакала да му оддадам почит на УНОДЦ за неговата
енергичност, професионалност и посветеност кон целосна реализација на овој проект.
Транснационалниот организиран криминал престатвува глобален предизвик кој бара глобални
решенија, па затоа од витално значење е да продолжиме да работиме заедно, за да се
спротивставиме на оваа разновидна, еволуирачка и комплексна закана.
Бароница Вилијамс
Државна министерка во Министерството за
внатрешни работи
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1. Вовед
ПРЕГЛЕД: Целта на овој прирачник е да се потпомогне изработката и
продуцирањето на национални и регионални стратегии за борба против
организираниот криминал. Затоа, тој дава насоки за стратешките принципи
кои се однесуваат на спречување и борба против организираниот криминал,
опишувајќи одредени поконкретни пристапи, можности и инструменти што
може да се усвојат за третирање на проблемот.

По над две децении од усвојувањето на Конвенцијата на Обединетите нации против
транснационалниот организиран криминал, јасно е дека организираниот криминал останува
комплексен феномен со кој ниедна држава не може изолирано да се бори. Брз и
повеќедимензионален по карактер, тој потхранува нееднаквост и маргинализација,
истовремено адаптирајќи се на новите технологии. Организираните криминални групи и
нивниот модус операнди бргу се развиваат како резултат на структурните промени на
национално и меѓународно ниво (отскоро, искористувајќи ги можностите создадени од
1
глобалната пандемија на корона вирусот (КОВИД-19) ), а обично ги привлекуваат нови места
на политичка нестабилност и честопати бргу ги користат новите незаконски деловни можности
и простор оставен без државна контрола.
Ефектите од организираниот криминал се чувствуваат насекаде низ светот, еродирајќи го
владеењето, инфилтрирајќи се во политичките процеси, поттикнувајќи корупција и насилство,
експлоатирајќи ги ранливите, подривајќи ги легитимните пазари и претставувајќи растечка
закана по животната средина. Глобалната поврзаност стана канал за организираните
криминални групи да работат како високо способни трговски мрежи со ефикасни синџири на
снабдување, пристап до нови пазари, експертиза и капацитет за перење незаконски профити
во невидени размери. Всушност, повеќето форми на организиран криминал сега вклучуваат
прекугранични активности, врски или односи.
Оттука, произлегува дека секој одговор на организираниот криминал мора да биде
подеднакво сеопфатен, осврнуваќајќи се на многуте двигатели и овозможувачи кои, заедно, ги
формираат 'рбетот и механизмите на глобалната криминална економија. Токму
препознавањето на транснационалната природа на организираниот криминал и потребата од
поголема меѓународна соработка доведе до усвојување на Конвенцијата за организиран
криминал.
1

На оваа тема видете Канцеларија на Обединетите нации за дрога и криминал (УНОДЦ), „Влијанието на КОВИД-19

врз организираниот криминал“, Резиме од истражување (Виена, 2020).
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За таа цел, овој прирачник:
↘ Започнува со кратко истакнување на трајната корист од Конвенцијата и клучните
инструменти што таа ги обезбедува за координиран одговор против организираниот
криминал. Притоа, овие инструменти може да се вградат во ефективни стратегии за
решавање на овој феномен;
↘

↘

↘

Ги наведува сеопфатните принципи според кои се насочува изработката на стратегии
против организиран криминал;
Дава пресек на целите што може да се остварат, заедно со мени на индикативни
активности, тактики и способности што служат за секоја цел;
Нуди препораки за имплементација и следење на стратегиите.

. прирачникот се потпира како врз постојната база на докази за различни пристапи
Притоа,
кон борбата против организираниот криминал, така и врз анализа на постојните национални
стратегии. За подготовка на прирачникот, беа испитани над 70 стратегии насочени кон борба
против организираниот криминал во целина, со осврт на конкретни видови криминал што
често се поврзани со него (како што се трговија со луѓе, кибер-криминал, корупција и перење
пари) и/или со осврт на примена на мерки како конфискација на имот, а кои се особено
релевантни во борбата против проблемот. Голем број од овие стратегии, исто така, се
2
регионални по природа.

Слика 1. Организиран криминал како транснационален систем

Организираниот криминал пушта

1 корени и поврзува „џебови“ на

нестабилност и маргинализација,
почнувајќи од урбаните центри па
сѐ до пограничните средини.

Производители

Организираните криминални
групи сѐ повеќе комуницираат, 2
обезбедуваат стоки, услуги и
стручност, и воспоста-вуваат
транснационални синџири за
снабдување на еден глобален
технолошки поврзан пазар

Глобално
поврзана
криминалн
а
економија
Експертиза

3

Организираните криминални групи
го експлоатираат глобалниот
финансиски систем и ангажираат
професионални овозможувачи за
прекугранично префрлање и
перење пари.

Забелешка: Организираните криминални групи оперираат како високо способни, прекугранични трговски мрежи со
пристап до нови пазари и експериза.

2

Како што се Акциониот план на Асоцијацијата на нации од Југоисточна Азија (АСЕАН) за борба против

транснационалниот криминал или Бинационалната стратегија за спречување и контрола на трговија со дива фауна
и флора во зоната на интеграција на границите на Колумбија и Еквадор.

2. Конвенција на Обединетите
нации против транснационален
организиран криминал
Заедничката акција против транснационалниот организиран криминал бара ефективни
механизми за соработка и на национално, и на меѓународно ниво. Конвенцијата на
Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал, како главен
меѓународен инструмент во борбата против транснационалниот организиран криминал,
обезбедува многу од овие механизми, кои, пак, може да се вградат во националните
стратегии, како што ќе биде објаснето во овој Прирачник. Затоа, важно е уште веднаш
накратко да се истакне улогата на Конвенцијата, како и некои од нејзините клучни одредби и
алатки за олеснување на меѓународната соработка и поефективно спречување и борба
против транснационалниот организиран криминал.
Усвоена во 2000 год., во време на растечка загриженост околу транснационалниот
организиран криминал, Конвенцијата за организиран криминал означи значајна пресвртница
во глобалниот одговор на проблемот. Нејзината цел беше да се охрабрат државите кои
немаат одредби против организираниот криминал да донесат релевантни противмерки и да
ги воспостават потребните законски рамки. Исто така, стремежот беше да се елиминираат
безбедните прибежишта за организираниот криминал, обезбедувајќи поефикасен и
поефективен глобален напор за спречување и борба против феноменот.
Иако деталното испитување на Конвенцијата е вон опфатот на оваа публикација, важно е да
се истакне континуираната релевантност и корисност на Конвенцијата, со која се признава
важноста на конкретните кривични дела и улогата на спроведувањето на законот, гонењето и
пресудувањето во борбата со организираниот криминал. Тоа се прави со утврдување на
четири конкретни прекршоци коишто државите-членки треба да ги криминализираат во своите
домашни закони: учество во организирана криминална група (член 5), кое може да се
криминализира или врз основа на дело во форма на заговор или како дело врз основа на
злосторничко здружување, или и двете; перење пари (член 6); корупција (член 8); и
попречување на правдата (член 23).
Освен спречување, истрага и гонење на овие четири
кривични прекршоци, опфатот на примена на
Конвенцијата се проширува на сите „сериозни кривични
дела“, дефинирани во член 2, став (b), коишто се
злосторства за кои максималната казна е најмалку
четири години лишување од слобода или потешка
казна. Воведувањето на формулата за „сериозни
кривични дела“ во суштината на Конвенцијата

3

Член 1 од Конвенцијата.
Изјава за цел
„Целта на оваа Конвенција е
да промовира соработка за
поефективно спречување и
борба против
транснационалниот
организиран криминал“.
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jе составен дел од адаптибилноста и флексибилноста на овој правно обврзувачки
меѓународен инструмент, бидејќи на државите-страни им овозможува да соработуваат врз
основа на Конвенцијата и при справување со новите и новопројавени форми на криминал.3
Од особена важност е фокусот на Конвенцијата врз унапредување на меѓународната
соработка преку мерки како што се екстрадиција (член 16), меѓусебна правна помош (член
18), заеднички истраги (член 19), соработка на органите на законот (член 27), трансфер на
осудени лица (член 17) и пренесување на кривична постапка (член 21). Исто така,
Конвенцијата става силен акцент на спречувањето (член 31), меѓу другото, охрабрувајќи ги
земјите да преземат соодветни мерки за да ги заштитат своите легални пазари од
инфилтрација, да ги реинтегрираат лицата осудени за дела поврзани со организиран
криминал, да ја зголемат јавната свест за заканата, да ги (пре)оценат своите релевантни
правни инструменти и управни практики со цел да ја откријат својата ранливост на
злоупотреба од организирани криминални групи и да го зачуваат интегритетот на јавните и
приватните субјекти.
И покрај блиското општо придржување кон Конвенцијата за организиран криминал, некои
држави допрва треба да ја ратификуваат или да пристапат кон Конвенцијата. Исто така, јасно
е дека ратификацијата или пристапувањето сами по себе не се доволни за Конвенцијата да
се преточи во пракса. Во овој контекст, процесот на преглед преку Механизмот за преглед на
имплементацијата на Конвенцијата за организиран криминал и на нејзините дополнителни
4
5
протоколи , покренат на крајот од 2020 год., (Резолуцијата 10/1 на Конференцијата на
страните) нуди дополнителни можности за државите да споделат знаења и искуства, да
дискутираат за заеднички прашања и да идентификуваат области на соработка. Во
6
Резолуцијата 10/4, усвоена истата година, Конференцијата побара од Канцеларијата на
Обединетите нации за дрога и криминал (УНОДЦ) „да продолжи со обезбедување техничка
помош за земјите-членки и градење на капацитетите, на барање, за да се поддржи нивниот
капацитет за спречување и борба против транснационалниот организиран криминал,
вклучително и преку [...] обезбедување помош при изработка на национални стратегии за
спречување и борба“ против овој феномен.

3

Ако овие кривични дела го исполнуваат прагот за „сериозност“ дефиниран во член 2, став b, и ако се

транснационални по природа и вклучуваат организирана криминална група. Опфатот на примена на Конвенцијата е
дефиниран во член 3.
4

Конвенцијата е дополнета со три протоколи, кои се насочени кон конкретни манифестации на организиран

криминал: Протокол за спречување, сузбивање и казнување трговија со луѓе, особено со жени и деца; Протокол
против криумчарење мигранти по копно, море и воздух; и Протокол за борба против недозволено производство и
трговија со огнено оружје, негови делови и компоненти и муниција.
5

Резолуција 10/1 на Конференцијата на страните во Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот

организиран криминал со наслов „Покренување на процесот на преглед преку Механизмот за преглед на
имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал и
нејзините протоколи.“
6

Резолуција 10/4 на Конференцијата на страните во Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот

организиран криминал со наслов „Одбележување на дваесетгодишнината од усвојувањето на Конвенцијата на
Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал и унапредување на нејзината ефективна
имплементација.“

Изработката на овој прирачник и работата што ќе ја реализира УНОДЦ за поддршка на
државите при развојот и зацврстувањето на нивните стратешки рамки против
организираниот криминал, произлегува од ова конкретно барање, надоврзувајќи се на
одредбите од Конвенцијата истакнати погоре. Земени заедно, Конвенцијата, релевантните
резолуции на Конференцијата и пошироката литература за организираниот криминал, исто
така, ја покажуваат потребата од нијансирани мултисекторски одговори на проблемот. Сѐ
повеќе се потврдува дека тие треба да одат подалеку од третирање на феноменот само
како прашање на национална безбедност, при што треба да промовираат и одржлив развој,
почитување на обврските за човекови права, вградување на родовите согледувања и
заштита на жртвите. Ова значи на луѓето и заедниците да им се обезбедат достоинствени
економски, социјални и политички можности, притоа признавајќи дека индивидуалните
потреби и ранливости може да се разликуваат. Разбирањето на овие потреби и ранливости
е клучно за формулирање на прилагодени одговори во согласност со човековите права, со
кои навистина никој нема да биде изоставен.7

3. Улога на стратегиите и
прирачниците за стратегии
Општата цел на стратегијата е систематски да се усогласат начините (активностите) и
можностите (средствата) за да се постигнат јасно дефинирани цели (ефекти) – во овој
случај за борба против транснационалниот организиран криминал. Затоа, стратегиите се
корисни алатки, бидејќи нудат механизам преку кој ќе се здружат повеќе актери од целото
општество и со различни способности во потрага по заеднички визии и цели. Исто така, тие
претставуваат силен сигнал за политичка намера како на национално, така и на
меѓународно ниво, оправдувајќи поголема акција и мобилизација на напори и ресурси.
Преку здружување на различни сектори и нации, националните и регионалните стратегии
може ефективно да потпомогнат изградба на меѓународни мрежи на отпорност со кои ќе се
понуди заштита од проблемот и на локално, и на глобално ниво. Исто така, стратегиите
претставуваат основа за одговор со поголем ефект и може да се користат со различни
алатки, тактики и техники за постигнување на дефинираните цели. Кога се применуваат
истовремено против слабостите на организираниот криминал, тие може да произведат
поголем ефект отколку само збирот на нивните поединечни делови.
За ова, стратегиите треба да понудат јасна логика што започнува со опишување на општите
цели и се враќа наназад, објаснувајќи ја промената што се бара преку посебните цели и
придружните мерки, активности, способности и тактики. Ваквите чекори се важни и за да се
насочи распределбата на ресурсите, каде спаѓаат и финансиските средства.

7

За да ги поддржи овие напори, УНОДЦ изработи два документа, за интегрирање на родовите аспекти и

согледувањата за човековите права, во спроведувањето на Конвенцијата за организиран криминал.

5
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Слика 2.

Компоненти на стратегии
Принципи: сеопфатни домени на промена
што заедно сочинуваат стратешка визија.

Поддржување на цели чиј фокус е
реализација на јасно дефинирани исходи.

Активности, способности и тактики потребни за
реализација на посебните цели (излезни и влезни).

Иако сеопфатната цел на стратегиите опишана во овој прирачник е борба против
организираниот криминал, обликот на проблемот, па така и одговорот, ќе варираат во
зависност од контекстот.
Прирачниците ја потпомагаат изработката на таквите стратегии, обезбедувајќи сеопфатни
принципи извлечени од базата на докази, како и мени со подетални цели, тактики и
способности што може да се прилагодат според различните контексти. Затоа, за да биде
ефективен, прирачникот треба да биде доволно прескриптивен за да обезбеди рамка со
насоки за креирање стратегија, истовремено нудејќи флексибилност при изборот и примената
на конкретни активности и инструменти. Притоа, треба да овозможи усвојување на различни
комбинации на активности заради исполнување на поединечните потреби. Исто така,
прирачниците за стратегии може да бидат показател за начините на кои треба да се измери
ефектот и влијанието при креирањето на стратегијата. Тоа може да се постигне преку
обезбедување широка низа критериуми за мониторинг и евалуација кои, да повториме, може
да се прилагодат на индивидуалните контексти.
Проучувањето на организираниот криминал и поконкретно, на она што претставува ефективен
одговор на феноменот, и натаму е предмет на значајна дебата. Слично на тоа, постојните
стратегии значително се разликуваат во однос на акцентот, деталите и опфатот, што е
производ на различни политички приоритети, правни рамки, ресурси и културни норми.
Ваквите разлики, всушност, често се неопходни бидејќи карактерот на проблемот исто така ќе
варира меѓу земјите и регионите. Заедно, а и кога се комбинираат со пошироко истражување
на литературата, тие сепак укажуваат на сеопфатни трендови, обрасци и најдобри практики
кои може да сочинуваат градбени елементи за прирачник како овој.
Ова значи дека може ефективно да се изработат прилагодени стратегии без оглед на нивото
на расположиви ресурси. Различни пристапи и стратегии што се применуваат во различни
контексти, кога се комбинираат со стабилни процеси на евалуација и размена на информации,
исто така, може да помогнат за натамошно градење на базата на докази за ефикасноста на
различните интервенции.

4. Анализа и креирање стратегија
Анализата претставува основа и база на докази за стратегиите. Кога ефективно се
спроведува, со неа може да се идентификуваат многу карактеристики на организираниот
криминал, како и неговите слабости, отворајќи пат за развивање на цели кои се фокусирани
врз посериозните аспекти на проблемот.
Cлика 3. Мапирање на организираниот криминал: пример
Меѓународна граница
Регионални партнери,
добавувачи и
дистрибутери
о
тв
рс
не
т
р
Па

Оспорена
територија
(употреба на
насилство)

ОКГ 2
Подрачје на
оперирање и база
на поддршка

ОКГ 3
Овозможувачи
и даватели на
услуги

Организирана
криминална група
(ОКГ)

Заштитени од

Корумпирани
државни актери
Забелешка: Генерички пример кој покажува како се мапираат пазарите на организиран криминал, но и местата
на оперирање, сферите на влијание и врските на организираните криминални групи преку аналитички процес.

Поради сложената и повеќеслојна природа на организираниот криминал, се препорачува
анализата или заеднички да ја спроведат различни експерти, или барем да се потпира на што
повеќе засегнати страни. Тие може да бидат: претставници на академската заедница,
истражувачи, практичари од кривично правосудство на разни надлежни министерства и
агенции (како што се полицијата, царинските и даночните органи, но и оние одделенија или
агенции со мандат за различни аспекти на организираниот криминал), граѓанскиот сектор,
претставници на приватниот сектор и тинк-тенкови, да наведеме само неколку. Преку
спроведување заеднички аналитички процеси и вклучување на многу сектори засегнати од
проблемот, ќе се зголеми прифаќањето на стратегии и ќе се обезбеди поцврста основа за
последователен интегриран одговор на повеќе чинители.
Стратешката анализа на организираниот криминал треба да опфати барем три димензии:
Прво, со неа треба да се разберат структурните и срединските двигатели на организираниот
7
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криминал – фактори што му овозможуваат да пушти корени и да добие поддршка во
општеството. Тие вклучуваат нестабилност, економска нееднаквост, политичка или социјална
исклученост, недостаток на пристап до клучни услуги, (ендемична) корупција и жалбени
наративи. Ваквиот пристап може да потпомогне да се идентификуваат изворите на легитимност
на организираниот криминал, како и улогата на криминалните актери и интересите за поткрепа
на постојниот политички систем.
Второ, со резултатите од анализата треба да се мапираат пазарите на организиран криминал,
поточно, разните сектори, стоки, услуги, овозможувачи и инфраструктура, коишто заедно
претставуваат криминални економии. Примери за сектори може да бидат: финансискиот сектор,
каде спаѓаат разните механизми за пренос на средства; секторот на недвижности, кој
овозможува канал за стекнување имот, како и за перење пари; и транспортните услуги, кои се
пресудни за движењето на недозволената стока. Географските жаришта, како пограничните
области, урбаните центри и претоварните точки, исто така, во идеален случај, треба да се
идентификуваат во оваа фаза.
Трето, анализата треба да опфати организирани криминални групи, заедно со нивната
структура, активности, соработнички и конкурентски односи со други организирани криминални
групи кои се наоѓаат како внатре, така и надвор од земјата (при што за второво е потребна и
меѓународна соработка). Одредени пристапи, како мапирање на организациите на социјалните
мрежи, помагаат подобро да се разберат врските меѓу разните организации и клучните
овозможувачи.

Слика 4.

Компоненти на ефективна анализа

3

2

Пазари и овозможувачи
Мапирање на секторите,
стоките,
услугите
и
географските „жаришта“ на
активност.

1

Организирани криминални
групи
Разбирање на групите што
оперираат на криминалните
пазари, заедно со нивните
односи со другите групи.

Структурни двигатели
Откривање на политичкоекономските фактори што го
движат организираниот криминал,
каде спаѓаат маргинализацијата и
нееднаквоста.

Заедно, овие различни компоненти водат кон понијансирано разбирање на политичката
економија на организираниот криминал, како и кон разбирање на различните ризици и
компромиси поврзани со разните интервенции и политики содржани во стратегиите. На
Со
анализата,
стратегиите
стануваат
реални по
обем и по
амбиција.

пример, во некои контексти, организираниот криминал може да се сфати како извор
на локална стабилност, обезбедувајќи услуги и егзистенција за маргинализираните
заедници. Во други, отстранувањето на организираните криминални групи може да
создаде вакуум во моќта, предизвикувајќи насилство и војни за територија меѓу
таквите групи. Во таа смисла, приодите што се претерано фокусирани на
безбедноста може да ги влошат нестабилноста и жалбите, особено ако во нив не се
почитуваат човековите права. Оттука, идентификувањето на овие ризици може да
помогне да се предвидат второстепените ефекти, при што ќе се даде заштита од
несакани последици и натамошна штета. Овој пристап, кој понекогаш се опишува и
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како „чувствителност на криминал“, исто така, налага заштита од ризикот дека развојните напори,
каде спаѓаат трговијата, технологијата, инфраструктурата и инвестициите за економско
закрепнување по пандемијата, ненамерно ќе обезбедат платформа за раст и „процут“ на
организираниот криминал. 8
Раната аналитичка фаза на креирање стратегија, може да вклучи и попис и/или ревизија на
постојните мерки и можности што се користат за борба против организираниот криминал.
Нивното испитување паралелно со проценката на проблемот преку анализа 9 на празнини може
да помогне да се идентификуваат недостатоците во способности или ресурси, кои потоа ќе се
решат преку процесот на креирање стратегија. Исто така, од помош би било стратегиите да
бидат реални и да се водат според постоечките ресурси (дури и ако последователно, од
донаторите може да се стекнат или обезбедат нови можности како дел од процесот на развој на
стратегијата).

Слика 5. Анализа и проценка: производи и извори

Трендови и обрасци
поврзани со конкретни
групи и активности

Стратешка
анализа

Подрачја или сектори
што би се користеле
(како правни рамки или
финансиски систем)
Двигатели, логика и
политичка економија на
организир. криминал

Државни бази на податоци
Академски студии
Истражувачко новинарство
Социјални мрежи
Разузнавачки извештаи
Анкети и фокусни групи
Гео-просторна анализа
Меѓународни организации
Индекси за перцепција на
корупција
Заеднички извештаи за
евалуација

Забелешка: Може да се комбинираат низа различни извори кога се спроведува стратешка анализа на организираниот
криминал.

Студија на
случај 1.

Технолошки
овозможени
пристапи
за
мапирање и пријавување криминал во Кенија

За надлежните органи, може да биде предизвик да пристапуваат, да ги координираат и
да ги споделуваат постојните национални податоци за криминал распространети низ
повеќе извори. Во Кенија, Националниот центар за истражување на криминалот (NCRC)
игра важна улога во оваа смисла, бидејќи собира национални податоци за криминал и ги
олеснува пристапот и користењето на тие податоци меѓу релевантните национални
органи. Искористувајќи го распространетиот пристап до мобилни телефони, во 2017 г.,
NCRC пушти во употреба апликација за пријавување криминал, со која на кениските
граѓани им се овозможува анонимно да пријавуваат криминал онлајн. Апликацијата
нашироко се користи во земјата, овозможувајќи им на NCRC и на другите надлежни
национални органи да профилираат кривични дела, но и да собираат важни информации
за криминалот на национално ниво. Истражувањето и собирањето податоци од NCRC,
исто така, овозможува изработка на национални анализи на трендови кај новите и идните
предизвици околу организираниот криминал.

8

Импликацијата овде може да биде дека се потребни процеси на детална анализа (вклучително и во врска со јавните

набавки, големи договори и посткризно/конфликтно закрепнување) со цел да се заштити економијата од инфилтрација на
организираниот криминал.
9

Анализата на празнините во овој случај би се состоела од развивање појдовна основа на постоечките способности и

тестирање до кој степен тие се доволни за да се исполнат стратешките амбиции.

5. Стратешки принципи
Организираниот криминал се јавува во многу форми и се манифестира на повеќе нивоа.
Затоа, секој одговор треба да биде нијансиран и мултисекторски по природа. Ефективната
стратегија, пред сѐ, треба да биде јасна околу својата општа цел (или „исходи“), да ја
дефинира посакуваната промена во однос на организираниот криминал и оттаму да се враќа
наназад – пристап што понекогаш се нарекува „теорија на успех“.
Иако секоја земја и регион се единствени, анализата на стратегиите и одговорите на
организираниот криминал низ светот укажува на четири сеопфатни принципи кои се доволно
широки за да се применат во повеќето контексти. Тие се корисни бидејќи дејствуваат како
широки столбови и концептуални почетни точки според кои може да се лоцираат различни
цели и можности. Овие принципи се следни:
СПРЕЧУВАЊЕ организираниот криминал да се (ре)инфилтрира во заедниците,
економијата и политичките институции. Стремежот на овој принцип е да се изгради
отпорност кон организираниот криминал, одбивајќи ја можноста тој да навлезе во
општеството.
ГОНЕЊЕ на организирани криминални групи и на нивните незаконски добивки, бидејќи
нивните активности ги зголемуваат деловните трошоци и ризици. Овој принцип треба да
ја намали и да ја наруши економијата на организираниот криминал.
ЗАШТИТА на ранливите лица и жртви од (натамошна) штета. Овој принцип ги нагласува
штетата и повредите што организираниот криминал им ги нанесува на луѓето со пристап
насочен кон жртвите, кој вклучува човекови права и родови согледувања.
УНАПРЕДУВАЊЕ партнерства и соработка на сите нивоа, како и преку меѓународните
граници – пристап на целото општество. Овој принцип, кој лежи во сржта на Конвенцијата
за организиран криминал, ја нагласува важноста на партнерствата на локално, национално и
меѓународно ниво, функционирајќи во владиниот, невладиниот и приватниот сектор.
Повторно, иако овие принципи се релативно универзални, нивната примена и рамнотежата на
напорите и ресурсите меѓу нив ќе треба да се прилагодат во зависност од карактеристиките
на проблемот во земјата или регионот. Ова ќе треба да се постигне преку развивање на
потесни цели.

11
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Слика 6.

Четири сеопфатни принципи: „четири Ps“

СПРЕЧУВАЊЕ
организ. криминал
да земе замав...

УНАПРЕДУВАЊЕ
на соработката на
сите нивоа...

Мултисектор.
пристап со
почит за
човековите
права и
родовите
прашања

ЗАШТИТА
на жртвите од
(натамошна)
штета...

ГОНЕЊЕ
на деловниот
модел на
организираниот
криминал...

Освен тоа, овие принципи, секако се флуидни и се преклопуваат. На пример, координацијата
и соработката истакнати во принципот УНАПРЕДУВАЊЕ и акцентот на човековите права и
родовите прашања наведени во принципот ЗАШТИТА – каде потребите на поединците се во
сржта на интервенциите – се во основа вкрстени по природа и затоа треба да бидат
одразени во сите посебни цели на стратегијата.

Преточување на принципите во јасно дефинирани посебни цели
Развивањето на посебните цели претставува пресудна компонента на секоја стратегија. Тие
се начин да се појаснат подеталните цели и посакуваните ефекти што се бараат во даден
контекст, како и поврзаните услови за тоа.
Покрај тоа што треба да се извлечат од анализата на проблемот, посебните цели, кога е
10
можно, треба да се развијат со помош на варијанта на принципот СМАРТ, така што ќе се
поведе сметка тие да бидат:
Специфични – со јасен опис на посакуваниот ефект или резултат.
Мерливи низ времето, за резултатите да се следат и да се извлечат поуки.
Адекватно прифатени – целите за борба против организираниот криминал треба да бидат
прифатени од релевантните засегнати страни.
Реални – ги одразуваат политичко-социјалните фактори, земајќи ги предвид
расположивите ресурси и признавајќи го обемот на проблемот во дадениот контекст.
Темпирани – може да се формулираат јасни временски одредници како дел од процесот на
утврдување посебни цели.

10

Постојат мали варијации на овој принцип иако дадениве се оценети како најрелевантни за формулирање цели за

борба против организираниот криминал.
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Развивањето СМАРТ-цели ќе наложи тестирање, усовршување и консултации при
изработката на стратегијата, со цел тие всушност да може да се спроведат во реалниот
свет. Една добра практика е да се формира мал „тим за предизвици“, чија улога е да открие
потенцијални проблеми кај целите и/или начините на кои организираните криминални групи
би можеле да одговорат на пристапите и активностите содржани во тие цели.
При развивањето на овие цели, корисно е да се наведат главните претпоставки во основата
на целите, како што е фактот дека организираните криминални групи се рационални актери
во потрага по профит и носат одлуки за вршење криминал врз основа на сложена пресметка
на ризикот и добивката, а кои стратегии треба да се сфатат и третираат. Составувањето
таква листа на претпоставки потоа може да понуди начини со кои
посебните цели ќе се тестираат, вклучително и преку
дополнително истражување и анализа и/или идентификување на
придружните цели. На пример, истражувањето може да покаже
дека само одредени ризици – на пример, казнени мерки како што
се затворање и/или заплена на дрога – не претставуваат
одвраќачки фактор во конкретен контекст, бидејќи лицата
вклучени во организираниот криминал немаат алтернативни

Формирањето „тим за
предизвици“ при процесот
на изработка помага да се
тестираат постојните
претпоставки и
институционални
предубедувања.

економски можности ниту социјални патеки, па ги зеле предвид заплените како дел од
деловните трошоци. Овде, една од импликациите може да биде дека развивањето
алтернативни економски можности треба да биде дополнителна или придружна цел, заедно
со мерките насочени кон безбедносните закани од организираните криминални групи (она
што најверојатно би се вклопило во принципот СПРЕЧУВАЊЕ).
За да бидат специфични и мерливи, целите треба да се изградат и кон јасно дефинирани
исходи (или, поконкретно, посакувани стратешки резултати во даден контекст). Овие
резултати во суштина претставуваат подетален опис или визија за тоа како изгледаат
четирите сеопфатни принципи во конкретниот, национален контекст во кој се изготвува
стратегијата. На пример, во случај на принципот СПРЕЧУВАЊЕ (и како што ќе се види во
следниот дел), изјава за исход во која се дава осврт на причините што лежат во коренот на
организираниот криминал може да биде следна:
Се третираат локалните жалби, „џебовите“ на нестабилност и „плодното тло“, а
можностите за замав на организираниот криминал се ограничени или затворени,
оспорувајќи ги наративите за авторитет и легитимност на организираните криминални
групи.

Уште еднаш, изработката на вакви изјави за исход може да претставува начин за тестирање
дали реално може да се постигне таква промена, како и веројатните временски рокови
потребни за да се постигне. Исто така, изјавите може да дадат основа за широки
консултации со релевантните засегнати страни (во овој случај, вклучувајќи ги и актерите во
локалната заедница и граѓанскиот сектор).
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Како општо правило, стратегиите за спречување и борба против организираниот криминал,
како и резултатите содржани во нив, ќе треба да одразуваат долгорочна визија и да ја
прифатат потребата од стратешко трпение. Но, строго дефинираните посебни цели и јасните
резултати се клучни за да се обезбеди тие да водат кон типот на системска промена
потребен за решавање на феноменот на организираниот криминал. Оттука следува дека
посебните цели треба да функционираат заедно како интегриран и систематски одговор
преку третирање на различните слабости идентификувани во фазата на анализа, а кои ги
сочинуваат разните компоненти и овозможувачи на системот на организиран криминал.

Слика 7. Интегрирани одговори насочени кон системска промена

Да се подигнат
трошоците и ризиците
поврзани со вршење
организиран криминал.

Да се третираат
професионалните
овозможувачи како на пр.,
корумпирани функционери,
инсајдери и перачи на пари.

$

Да се решат основните
причини за врбување и
влегување во организиран
криминал, интегрирајќи
безбедност и одржлив
развој.

Да се елиминира
движењето на
недозволени
стоки.

Помош за изработка на
стратегии и избор на
посебни цели
Да се размислува за
организираниот криминал како за
систем – а потоа за главните
сектори, „жаришта“ и активности
во тој систем. Вака може да се
откријат слабос-тите и соодветните
цели коишто може да се
комбинираат како дел од
интегрирана кампања (во чиј
центар се жртвите).

Да се соработува внатрешно и
со меѓународните партнери за
да се откријат и прекинат
синџирите на снабдување и
недозволените финансиски
текови.

Конечно, како што веќе беше истакнато, стратегиите неизбежно ќе варираат според
амбиција, со оглед на степенот на проблемот во земјата или регионот и достапните ресурси.
Затоа, добрата стратегија не е нужно онаа која прави сѐ, туку, напротив, онаа која се стреми
да постигне реални резултати (елементот „Р“ во формулата СМАРТ) во даден контекст и која
е способна да мобилизира и максимизира користење на расположивите ресурси (дури и кога
се релативно ограничени).

6.Цели, поврзани активности и
можности
Цели на СПРЕЧУВАЊЕ
Често се вели дека спречувањето е подобро од лекувањето. Кај стратегиите за организиран
криминал, спречувањето се состои од отежнување на криминалните групи да земат замав во
општествата, да врбуваат нови членови, да стекнат поддршка, да продрат во политичките
институции, да се инфилтрираат во економијата и конечно, да го оспорат авторитетот на државата.
Ова, соодветно, бара поголема социјална, економска и политичка отпорност кон организираниот
криминал, особено во ранливите заедници, затворање на патиштата за врбување заради криминал и
спречување на инфилтрација во легалниот сектор и економија.
Преточувањето на принципот на спречување во цели треба да се води од јасно разбирање на
начините на кои организираниот криминал зема замав во даден контекст – нешто што треба да се
разјасни преку процесот на стратешка анализа.

Слика 8. Клучни компоненти за ефикасна превенција од организиран криминал
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Потоа, може да се формулираат целите на високо ниво и да се поврзат со соодветните
исходи што ги појаснуваат посакуваните резултати и ефекти, притоа следејќи го принципот
СМАРТ. На пример, следниве посебни цели и соодветните исходи може да се применат во
повеќето контексти (иако во различен степен, зависно од степенот на пенетрација на
организираниот криминал во општеството).

Посебни цели
1. Осврт кон локалните двигатели на

врбување во организиран криминал,
каде спаѓаат социјална и политичка
исклученост, економска нееднаквост
и невработеност.

2. Зајакување на интегритетот и

отпорноста на локалните политички
институции и економии кон
инфилтрација на организираниот
криминал.

3. Оспорување на наративите и

перцепциите на организираните
криминални групи, вклучително и
оние што ги прикажуваат како
легитимни актери.

Посакуван исход
(во суштина, визија за успех)
Се третираат локалните жалби, „џебовите“
на нестабилност и „плодното тло“, а
можностите организираниот криминал да
земе замав се ограничени или затворени,
оспорувајќи ги наративите за авторитет и
легитимност на организираните криминални
групи.

4. Обезбедување „излез“ за членовите

на организираниот криминал,
вклучително и преку рехабилитација
и реинтеграција.

Потоа, посебните цели може да се рафинираат преку процесот на појаснување на
конкретните домени или области на кои ќе се однесува стратегијата (со други зборови,
потцели). Тие, пак, може да дадат појасна индикација за видот на активности што ќе се
спроведат и способностите што ќе бидат потребни. Тој пристап за усогласување на целите,
потцелите и подеталните активности/способности е прикажан подолу.
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Слика 9. Спречување на организиран криминал: цели, потцели и активности/способности
Посебни цели
Осврт на структурните
двигатели на
организираниот
криминал

Јакнење на интегритетот и
транспарентноста на
институциите на локална
власт

Чување од обиди за
инфилтрација во
законската
економија

Обезбедување
алтернативи на
вклучување во
организиран криминал

Сектор, ранливост или домен на промена (ниво на потцели)
Локални заедници
и месни заедници,
вклучувајќи и
училишта

Наративи за
организираниот
криминал и
локалната власт

Трговија,
финансиски
сектор и фирми

Политички
институции и
судство

Патишта во и вон
организираниот криминал,
заедно со родова динамика

Алатки, тактики и техники
Учење за организираниот криминал
во различните степени на
образование и оддели за поддршка
во училиштата заради откривање
на млади во ризик.
Кампањи за информирање и
алтернативни наративи –
физички и онлајн – соработка со
граѓанскиот сектор и
медиумите.
Стручна обука и помош (како што се
микро-финансирање и грантови) во
подрачјата изложени на ризик.

Обезбедување (основни) јавни
услуги, транспарентно владеење и
подобро локално управување со
јавните финансии (вклучувајќи ако
треба, и преку даночна реформа).

Затворски програми, заедно со
психосоцијална обука и
доквалификација со цел
рехабилитација на претходни
престапници и превенција на
рецидивизам.

Обезбедување механизми за
известување околу локална
корупција и инфилтрација на
организ. криминал (како и преку
технолошки алатки како апликации
за смарт телефон).

Соработка со академската заедница,
граѓанскиот и приватниот сектор, но
и со меѓународните партнери,
заради изработка на преврентивни
пристапи базирани на докази и
размена на добри практики.

Унапредување, заштита и поддршка на истражувачкото новинарство,
каде спаѓа и откривање на врската криминал-држава.

Јасно е дека овие цели и активности ќе треба да се изработат и да се реализираат преку
широк конзорциум на засегнати страни, каде спаѓаат и владата, граѓанскиот и приватниот
сектор (вклучително и локалните фирми) и образовниот сектор – тема која ќе биде
подетално опфатена во рамките на столбот УНАПРЕДУВАЊЕ.
Слика 10. Развивање партнерства за спречување

Училишта и
образовен
сектор

Влада

Приватен
сектор, со
локални
фирми

Примери што
треба да се
следат и
агенти на
промени

Граѓански сектор и
локални заедници
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 2:

„Прво превенција“ во Нов Зеланд

„Прво превенција“ е еден од главните принципи на новозеландската Стратегија
за транснационален организиран криминал за периодот 2020–2025 год., со
акцент врз проактивно управување со ризиците од офшор и подигање на свеста
за организираниот криминал кај владата, приватниот сектор и пошироката
јавност. Стратегијата е надополнета со програмата „Отпорност на организиран
криминал во заедниците“, којашто е пристап ориентиран кон спречување, под
водство на заедницата, заради осврт кон штетите и социјалните двигатели на
организираниот криминал. Заедно, овие иницијативи формираат целосен
пристап за третирање на спектарот понуда-побарувачка кај организираниот
криминал, со фокус на превенција во секоја фаза.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 3: Фонд за отпорност на Глобалната иницијатива
Како признание за потребата од стратешки пристап на повеќе засегнати страни кон
организираниот криминал, во 2019 година, Глобалната иницијатива против
транснационалниот организиран криминал го формира Фондот за отпорност, чија цел е
идентификување и избор на граѓански актери и активистички организации, вклучително и
активисти, групи за отпорност во заедницата и новинари. Потоа, Фондот им дава
поддршка на тие актери за зајакнување на локалните иницијативи и креирање глобална
мрежа на отпорност против организираниот криминал, поврзувајќи иницијативи на
различни географски локации. Фондот не само што го зајакнува капацитетот на
граѓанското општество да реагира на организираниот криминал, туку и му помага да ја
одигра својата улога во развојот на пристапи на целото општество во борбата против оваа
појава.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 4: Пристапот на Мексико кон промена на општествените норми
Една од главните цели на Националната стратегија за јавна безбедност на
Мексико е етичката обнова на општеството преку акцент врз транспарентност,
човекови права и вклученост, зголемување на свеста за влијанието на
криминалот, застапување за алтернативни општествени ставови и
подобрување на животните услови на сите граѓани.

Цели на ГОНЕЊЕ
Логиката на гонење на организираните криминални групи обично е насочена кон
онеспособување на нивниот модел на работа (т.е. економски систем што опфаќа криминални
актери, како и синџири на снабдување и вредност), како и кон зголемување на нивните
оперативни трошоци и ризици.11 Овој пристап во голема мера го следи принципот на
одвраќање, каде што ризиците се зголемуваат до тој степен што ги надминуваат наградите од
12
вмешаност во организиран криминал.
11

Полицијата и општо, органите на законот, играат клучна улога за постигнување на целите на ГОНЕЊЕ посочени во

овој дел. Во овој контекст, најважно е органите на законот да подлежат на ефективен систем за отчетност и надзор.
Обединетите нации изработија неколку публикации со насоки за земјите-членки на оваа тема, меѓу кои и
Прирачникот за полициска одговорност, надзор и интегритет и Прирачникот за обука околу полициско работење во
урбани простори, од УНОДЦ.
12

Ова може да се опише и како изместување на рамнотежата на поттикнувачките фактори за вклучување во

организиран криминал.
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Целта да се зголемат трошоците и ризиците за актерите во организираниот криминал
прво налага мапирање на секторите, системите и дејностите потребни за водење
успешен организиран криминал, а потоа и примена на соодветни методи за попречување
или насочен притисок врз овие ранливи точки, со цел да се реализира стратешки ефект.

РИЗИК

НАГРАДА

ГОНЕЊЕ

Како и во случајот на превенција, овој пристап потоа може да даде основа за развивање цели
на високо ниво, како и соодветни посакувани исходи. Така, следниве посебни цели и
соодветни исходи може да се применат во повеќето контексти.
Cлика 11. Точки на притисок

Даватели на услуги (на пр.,
професионални
книговодители, онлајнпосредници, хемичари и
фалсификатори на исправи)

Финансики
контролори и
овозможувачи

Имот,
фирми и
холдинзи

Водење и
координација на
организирана
криминална група
(ОКГ)

Слобода на
движење на ОКГ

Политичка и
заштита однатре
Брендирање и
наративи на ОКГ

Можности (на пр.,
транспорт, услуги,
реклама и
комуникации)

Забелешка: Стратешкиот ефект се максимизира кога притисокот ќе се примени истовремено низ целиот „нервен
систем“ на криминалната мрежа

Цели
(трите „О“ од ГОНЕЊЕ)
1. Откривање на организираниот
криминал.
2. Онеспособување и зголемување на
ризикот во моделот на работа на
организираниот криминал.
Одбивање на финансиската добивка
3.
за учесниците во организ. криминал.

Посакуван исход
Криминалците не можат да градат
ефективни фирми, да вршат недозволена
трговија, да стекнуваат богатство и да ги
префрлаат криминалните приходи, па како
резултат на тоа, спречени се во
(натамошно) вклучување во организиран
криминал.
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Откако ќе се развие логиката зад опишување на целите и исходите, потоа може да се зацртаат
соодветните активности, тактики, алатки и техники, опишани подолу. За поголема јасност, тие
може да се прикажат во однос на главните домени на промени и/или на слабостите што треба
да се решат. На пример, тие може да се применат на клучните функции во моделот на работа
на организираниот криминал, како што се движење на недозволени стоки и пари, обезбедување
на недозволени услуги, инфилтрација во влади и во легална економија, како и организација и
насочување на овие активности (овде, лидерите на организираните криминални групи играат
важна улога). Но, сите овие ќе треба да се дотераат за да ги одговорат на потребите и
реалноста во различни контексти.

Cлика 12. Гонење организирани криминални групи во нивните активности: цели,
потцели и активности/способности
Посебни цели
Онеспособување на
организиран криминал

Откривање на организ.
криминал

Одбивање на финансиката
добивка за ОКГ

Сектор, ранливост или домен на промена (ниво на потцели)
Планирање и насочување на орган. криминал

Обезбедување
недозволени стоки

Обезбедување
недозволени услуги

Инфилтрација во влади и
во легална економија

Алатки, тактики и техники
Ефективни управи за финансиско
разузнавање (УФР) како централен
координатор на финансиското
разузнавање (со известувања за
сомнителни финансиски трансакции) и
за поддршка на финансиските истраги.

Технолошки (т.е. во клауд)
овозможени заеднички датабази за пристап до информации
за криминалот.
Стабилна регулатива и придружен
режим за извршување во ранливите
сектори (финансиски сектор,
комисии за коцкање, правнички
здруженија, трговци со високи
вредности, сектори за недвижности и
угостителство, сметководители и сл .)

Разузнавачки предводени
можности за откривање од страна
на органите на законот преку
специјални истражни техники,
системи за водење предмети и
кривична евиденција.

Соодветното законодавство со кое се криминализира
организираниот криминал треба да опфати:

Соодветни (ефективни, сразмерни и одвраќачки) санкции за дела
од организиран криминал, со кои се утврдува одговорност кај
физичките и правните лица.
Одредби против корупција и перење пари, како и соодветни мерки
за заплена и конфискација на приходите од криминалот (исто така,
и преку граѓанска заплена).
Казнени одредби кои се толкуваат на јасен, прецизен и предвидлив
начин за да се избегнат толкувања кои би значеле повреда на
човековите и уставните права.
(Дополнителни) согледувања за човековите права и родовите
аспекти, каде спаѓа и заштитата на индивидуалните права при
истрага, прогон, (преткривичен) притвор и затворање.

Меѓуагенциски единици и
оперативни групи (каде
спаѓаат и финансиските
истражители).

Обука и стручна доквалификација
на органите на законот и
судството, вклучувајќи и за:

Вршење анализа.
Човекови права и родови
прашања.
Користење на законот (на пр.,
приходи од криминал).
Планирање и вршење истраги,
заедно со користење
сензитивни техники и
можности.
Меѓународна соработка во
случаи на организиран
криминал.
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Препознавање на ризиците и претпоставките. Активностите на ГОНЕЊЕ можеби налагаат
најголемо разбирање на потенцијалните ризици и основните претпоставки поврзани со
целите. На пример, организираните криминални групи може да ги вкалкулираат
онеспособувањата или заплените во своите трошоци на работење или да им ги пренесат на
своите клиенти. Исто така, онеспособувањето на организираниот криминал на едно место
може да предизвика негово селење, влошувајќи ја состојбата во други подрачја (т.н. „ефект на
13
балон“). Затоа, овие ризици ќе треба внимателно да се одмерат во фазата на планирање.

Студија на
случај 5:

Пристапот на Британија кон онеспособување
на организираните криминални групи

Стратегијата за сериозен и организиран криминал на Обединетото Кралство
утврдува холистички пристап кој опфаќа насочено онеспособување со фокус
врз најголема штета, најопасни сторители и криминални мрежи, преку нивно
спречување да добијат пристап и да стекнат пари, имот и инфраструктура.
Стратегијата, исто така, најави нови и иновативни можности, како што е
меѓународната Мрежа за сериозен и организиран криминал (СОЦНет) чија
цел е зајакнување на дипломатскиот ангажман и координација на
меѓусекторските активности во странство.

Цели на ЗАШТИТА
Целите на ЗАШТИТА, во чиј центар се жртвите, го препознаваат штетното влијание што
организираниот криминал го има врз ранливите поединци во општествата. Затоа, нивниот
стремеж е таквите лица да не бидат експлоатирани или оштетени од организирани криминални
групи и/или криминални економии, предупредувајќи ги на ризиците, обезбедувајќи им ги
потребните ресурси за да се спротивстават или да избегнат штета, а кога е потребно, и да се
спасат од ситуации на злоупотреба или опасност. Целите на заштита се однесуваат и на
сведоците, укажувачите и информаторите, од кои сите играат важна улога во справувањето со
организираниот криминал.
Постојат многу видови штета предизвикана од организиран криминал. Таа може да биде физичка,
како кај жртви на трговија со луѓе, илегално отстранување отпад, злостори во рибарскиот сектор и
трговија со фалсификувани медицински производи, коишто може да нанесат сериозна штета по
здравјето, благосостојбата и егзистенцијата на поединци, а понекогаш и на цели заедници. Исто
така, штетата може да биде психолошка, како резултат на физичка злоупотреба, преку сведочење
или живеење во контекст каде организираниот криминал зел замав, потенцијално со висок степен
на насилства и убиства.
Штетата може да биде и економска, како кога на мали претпријатија и граѓани им се изнудува или
се присилени да платат „данок“ како дел од рекет за заштита, или поопшто, преку создавање или
ширење на црна, неоданочена, нелегална економија. Конечно, организираниот криминал
предизвикува сериозна социјално-институционална штета, особено кога го попречува напредокот
и развојот во заедниците, и го еродира легитимитетот на јавните институции. Затоа, овие базични
и често хронични проблеми, како и многуте жртви на организираниот криминал, се во фокусот на
овој пристап.
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Видете, на пр., Хуан Карлос Гарзон и Џон Бејли, „Ефекти на селење од политиките за намалување на понудата во

Латинска Америка: точка на пресврт во трговијата со кокаин, 2006–2008“, во Прирачникот за дрога и општество,
Хенри Х. Браунштајн, ед. (Западен Сасекс, Обединето Кралство, Џон Вајли и синови, 2016), стр. 482-504.
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Важно е целите да се засноваат врз проценка на потребите, вклучително и во однос на
ранливи ситуации како што е глобалната пандемија, но и ранливите сектори и професии. На
пр., организираните криминални групи може да ги експлоатираат жртвите на трговија со луѓе
или други лица во услови на посебна ранливост (на пр., нерегуларни мигранти, лица кои
живеат во сиромаштија или страдаат од тешка материјална лишеност) како принудна
земјоделска работна сила во периоди на жетва, додека дејностите како козметички салони,
салони за масажа и улични занаети, исто така, претставуваат сектори со висок ризик.

Студија на случај 6:

Надомест на жртви во Италија

Националната стратегија на Италија за зголемување на одземениот имот
овозможува користење од страна на заедниците на имотот стекнат со
криминал. Овој пристап, кој е производ на закон за народна иницијатива
промовиран од Либера и други невладини организации, има за цел да им се
надомести на заедниците за штетите претрпени од организирани криминални
групи, сметајќи ги заедниците како колективни жртви на организираниот
криминал. Конфискуваниот имот, каде спаѓаат и компании и недвижен имот,
националните институции и граѓанските актери може да го (пре)употребат за
јавен интерес.

Студија на случај 7: Акцентот во Перу на помагање на жртвите
Помошта за жртвите е меѓу главните цели на Националната мултисекторска
политика против организираниот криминал (2019-2030) во Перу. За таа цел,
тука е нагласена улогата на можностите како што се учеството на граѓаните во
борбата против организираниот криминал и помагање на лицата погодени од
феноменот, вклучително и преку ефективна судска заштита на жртвите на
организиран криминал.

Видот на целите и поврзаните исходи што се бараат преку целите на ЗАШТИТА обично
ќе личат на варијации од следново:
Цели
(Трите „П“ на ЗАШТИТА)
1.

Поштеда на жртвите и ранливите
лица од (натамошна) злоупотреба
и штета.

2.

Поддршка и надомест за
жртвите на организиран
криминал.

3.

Постоење на комуникација,
подигање на свеста за ризиците.

Посакуван исход
Жртвите се поштедени од штета,
заштитени од натамошна физичка,
психолошка или друга форма на
злоупотреба и обесштетени, а за
ризиците по други ранливи лица и
сектори, ефективно се комуницира.
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Затоа, иако повеќето цели во стратегијата се однесуваат на обликување и менување на
системските фактори кои го поттикнуваат и овозможуваат организираниот криминал (притоа
секогаш имајќи ги предвид ефектите што различните алатки, тактики и техники ги имаат врз
различни лица, особено врз најранливите), целите на ЗАШТИТА треба да се однесуваат на
лицата – особено на оние што прострадале од организираниот криминал. Исто така, во
основа се работи за зачувување на индивидуалните права, вклучувајќи го и правото на живот,
без страв од станување жртва на организирани криминални групи.
Повторно, изработката на целите нуди начин со кој би се мапирале како областите на
промена (потцелите), така и соодветните активности и можности, како во следниов пример.

Слика
13.

Заштита на жртвите и ранливите поединци од организиран криминал:
цели, потцели и активности/способности
Цели

Поштеда на ранливите
лица од (натамошна) штета

Поддршка и надомест за жртвите
на организиран криминал

Постоење на комуникација,
подигање на свеста за ризиците

Сектор, ранливост или домен на промена (ниво на потцели)

Жртви на физичка,
психолошка или друга штета

Географски подрачја со висока
ранливост, но и демографски и
родови групи (како што се
етнички малцинства, жени и
девојки)

Високоризични стопански
сектори и струки (со примери
на значителна злоупотреба и
принудна работа )

Алатки, тактики и техники
Семејно-родов пристап кон
идентификување и заштита на
жртвите

Обезбедување психолошкосоцијална поддршка за жртвите

Стабилен и ефективен национален
механизам за упатување на
жртвите (преку линии за помош,
веб-страници и мобилни
апликации)

Јакнење и надомест на
жртвите, финансиски или
преку прераспределба на
конфискуваниот имот

Ефективни програми за
заштита на сведоци

Изведување на стратешки
комуникациски кампањи за подигање на
свеста, вклучително и преку социјалните
мрежи

Медијација од угледни
локални актери во заедницата
(за да се намали насилството)

Активистички пристап, преку локални фирми или стручни здруженија,
заради борба против изнуда од организ. криминал

УНАПРЕДУВАЊЕ соработка и партнерства за остварување на целите
Со принципот УНАПРЕДУВАЊЕ се прифаќа дека секоја стратегија за борба против
организираниот криминал, без оглед на контекстот, ќе треба да ја одрази сложената и
повеќеслојна природа на проблемот. Во основа, ова налага поттикнување соработка и
партнерства од сите сектори во она што се смета за пристап на целото општество.
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Мобилизацијата на актери кои се движат од граѓанскиот сектор, преку приватниот сектор (каде
спаѓаат и технолошки компании, превозници и финансиски институции), па сѐ до медиумите,
академската заедница и многу повеќе, налага иновативни пристапи и инструменти како што се
наменски механизми за финансирање, грантови и шеми со стимулации.
Освен тоа, транснационалниот карактер на организираниот криминал значи дека тој не може
ефективно да се елиминира без меѓународна соработка во сите сектори – почнувајќи од
координација на операциите, па сѐ до заедничка обука и размена на најдобри практики и
извлечени поуки. Во овој контекст, Конвенцијата за организиран криминал нуди солидна
правна основа, бидејќи сите страни може да се повикаат на неа за соработка околу
превенција, истрага и гонење на дела од организиран криминал. Како што веќе се знае,
Конвенцијата помага да се утврди заедничко разбирање на пристапите за криминализација и
да се олесни широка низа механизми за меѓународна соработка во кривични прашања,
вклучувајќи меѓусебна правна помош, екстрадиција и други форми на судска и полициска
соработка. Навистина, во изминативе две децении, забележана е поголема соработка меѓу
земјите околу справување со заканата од транснационалниот организиран криминал,
вклучително и подобра размена на технологија и информации меѓу релевантните актери во
кривичното правосудство.
Општо земено, унапредувањето на соработката и пристапот на целото општество за борба
против организираниот криминал претставува испреплетен принцип што може и треба да се
применува во контекст на принципите СПРЕЧУВАЊЕ, ГОНЕЊЕ и ЗАШТИТА. Исто така, тој е
подеднакво релевантен и важен на локално, национално и меѓународно ниво.
Овие нивоа, како и придружните алатки и активности, се одразени во целите и примерот
подолу (што, пак, може да се прилагодат кон повеќе контексти).

Цели
1. Усвојување на мултисекторски

пристап со повеќе чинители.

2. Споделена одговорност и

признавање на проблемот.

3. Подобрување на соработката на

сите нивоа, како и меѓународно.

Посакуван
Се одвива ефективна соработка меѓу
разни сектори на локално, национално и
меѓународно ниво, заземајќи пристап на
целото општество во борбата против
организираниот криминал.
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Тие, пак, може да се преточат во дополнителни домени на промени и активности на
следниов начин:
Слика
14.

Промовирање на соработка и партнерства против организираниот
криминал: цели, потцели и активности/способности
Цели

Усвојување на мултисекторски
пристап со повеќе чинители

Споделена одговорност и
признавање на проблемот

Подобрување на соработката на
сите нивоа, како и меѓународно

Сектор, ранливост или домен на промена (ниво на потцели)

Локално

Национално

Меѓународно

Алатки, тактики и техники
Олеснување на
меѓусекторскиот дијалог, како и
меѓу невладиниот, владиниот и
приватниот сектор, на
национално и општинско ниво

Договори за услуги (како што
се меморандуми за соработка)
со приватниот сектор, но и во
однос на обврските за
пријавување и почитување на
санкциите и именувањата

Формирање институционална
архитектура за меѓународна
соработка и меѓусебна правна
помош (преку централните
органи и заедничките истражни
тела), но и јакнење на
формалните и неформалните
канали на комуникација/дијалог

Размена на разузнавачки информации
и проценка на закани, вклучително и
во поглед на трендови и (заеднички)
ризици – како меѓу земјите, така и меѓу
владите и заинтересираните заедници

Регионални и меѓународни стратегии,
обука и размена на најдобри практики
(полиција, обвинители, академска
заедница и сл.)

Ефективна полициско-судска
соработка врз основа на
Конвенцијата, т.е. преку утврдување
билатерални и/или мултилатерални
договори заради, меѓу другото,
собирање докази, споделување
средства и информации, пренос на
приходите од криминалот,
екстрадиција и трансфер на осудени
лица
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Студија на
случај 8:

Пристап на мултидисциплинарен
интервентен тим во Холандија

Динамичниот карактер на криминалните мрежи што оперираат во Холандија ги натера
надлежните власти да усвојат нови пристапи за спречување и борба против
организираниот криминал. Како дел од овие напори, Холандија објави формирање на
Мултидисциплинарен интервентен тим. Се очекува овој тим да има над 400
специјалисти кои работат во релевантни национални субјекти вклучени во борбата
против криминалот. Тимот ќе се состои од службеници на полицијата, јавното
обвинителство, даночните органи, фискалната разузнавачко-истражна служба,
Кралската воена полиција на Холандија (меѓу другото, одговорна за заштита на
надворешните граници), царинските и други органи на Министерството за одбрана. На
овој начин, разузнавачките слики и тактичкио-оперативните информации се
споделуваат побргу и се реализира усогласена акција на сите вклучени органи и тела,
комбинирајќи ги законските надлежности во корист на општите цели. Главниот фокус
на Мултидисциплинарниот интервентен тим е да ги разоткрие и попречи криминалните
мрежи и нивните процеси на работа, но и да помогне за одземање на приходите од
криминалот, па затоа, тој соработува со јавните и приватните чинители, вклучително и
заради откривање на ранливости во законските економски структури.

Студија на
случај 9:

Меѓународна организација за криминалистичка
полиција (ИНТЕРПОЛ) и меѓународна соработка

Меѓународната организација за криминалистичка полиција (ИНТЕРПОЛ) игра
важна улога во меѓународната полициска соработка, со што ги поддржува
националните и меѓународните кривични истраги. Ги поврзува агенциите за
спроведување на законот од своите 194 земји-членки преку безбедната
комуникациска мрежа И-24/7. Покрај тоа што обезбедува пристап до базите на
податоци на ИНТЕРПОЛ, системот за комуникација И-24/7 обезбедува
дополнителна вредност, особено кај временски чувствителни и сериозни случаи,
како што се налози за телеграфски исплати заради измамнички прекугранични
трансакции. Можејќи да комуницираат речиси во секунда со органите на законот
од другата страна на светот, земјите се во можност бргу да реагираат и да ги
предупредат своите национални колеги, а потоа и да ги пресретнат и да ги
пронајдат недозволените финансиски текови.
Една скорешна иницијатива на ИНТЕРПОЛ е безбедната платформа за соработка.
Преку таа платформа, може да се состанат различни сектори и чинители (како што
се полицијата, приватниот сектор, академската заедница и граѓанскиот сектор) за
да разменат најдобри практики, да споделат знаења и да ја зајакнат
меѓународната мрежа за соработка.

7. Реализација и имплементација
Колку и да се важни стратегиите и можностите за спречување и борба против организираниот
криминал, нема многу шанси со нив да се постигне високо влијание, ако не постојат
ефективни придружни организациски системи и структури за реализација. Тие се средства
преку кои стратегиите се имплементираат и се мерат во националните структури.
Во повеќето контексти – а и врз основа на различните делови од овој Прирачник – ова
најверојатно и идеално ќе ги наложи следните компоненти (кои, исто така, може да се
појаснат во делот за имплементација на стратегијата):
Единица за стратешка анализа. Единица со сеопфатни извори, а кога е можно, единица
за стратешка анализа на повеќе агенции, или слична структура. Со оглед на
мултидимензионалната природа на организираниот криминал, единицата, идеално, треба
да се наоѓа вон оперативните структури, како што се полициските служби, и да умее да
користи широк спектар на експертиза (каде спаѓаат и академската заедница, граѓанскиот и
14
приватниот сектор). Производите и проценките обезбедени од единицата за стратешка
анализа треба да сочинуваат основа за интегрирано планирање.
Единица за политика и планирање. Интегрирана централна единица за политика и
планирање одговорна за изработка на националната стратегија и за надзор врз нејзината
15
имплементација, во тесна соработка со сите релевантни чинители. Треба да се обезбеди
јасно политичко прифаќање на оваа функција за политика и планирање преку одговорност
пред соодветните извршни власти (на пример, претседател, премиер или висок министер).
Покрај тоа, оваа централно екипирана организациска единица би била најдобро
позиционирана да известува за вкупниот напредок и влијание (тесно соработувајќи со
16
единицата за стратешка анализа) и да развива комуникациски производи. Субјектот треба
да има јасни овластувања и мандат (објаснети во стратегијата за организиран криминал и
преку поврзаност со извршната власт).
Координацијата и реализацијата најверојатно ќе наложат три нивоа на структури:

14

Идеално, единицата за анализа треба да биде позиционирана покрај интегрираната единица за политика и

планирање (опишана подолу).
15

Консултациите и прифаќањето од релевантните засегнати страни и од политичките лидери се клучни за

последователната имплементација на стратегијата. Јавните објави, исто така, може да бидат корисни како начин за
натамошно прифаќање, додека во одреден контекст, за стратегијата можеби ќе треба законска поткрепа.
16

Во некои контексти, ова може и да бара редовно информирање на законодавната власт, како на пр., преку

извештаи или трибини на комисиите.
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Одбор или совет на политичко ниво. Одборот или советот имаат за цел да дадат општа
насока, да ги одблокираат прашањата на политичко ниво и да го следат вкупниот
стратешки напредок.
Стратешка координативна група. Висока (најверојатно на официјално ниво) стратешка
координативна група, т.е. пододбор, одговорен пред политичкиот одбор и насочен кон
меѓусекторска имплементација.17
Одбори на работно ниво. Овие одбори и/или структури за координација на работното
ниво се насочени кон подредување и реализација на конкретните компоненти од
стратегијата, како што се полициските оперативни активности или надзорот врз
кампањите со повеќе чинители (види ја рамката). Во некои контексти (како на пример, во
федерални системи), тие може да претставуваат и механизми за реализација и
известување на локално или регионално ниво. Исто така, претставуваат механизам за
вклучување на надворешни актери, како што се приватниот или граѓанскиот сектор, во
структурите за имплементација.
Кампањите се состојат од насочени напори кои опфаќаат низа засегнати страни и партнери
фокусирани врз конкретни проблеми, почнувајќи од географски жаришта на организиран криминал,
па сѐ до ранливи сектори, како што се професионални даватели на услуги за перење пари. Тие нудат
инструмент за спроведување на строго фокусирани активности, така што овозможуваат следење на
влијанието во одредена временска рамка. Кога се придружени со комуникациска стратегија, може да
испратат силна и убедлива порака кон јавноста и да упатат решеност спрема организираните
криминални групи.

Слика 15. Структури за имплементација и реализација
Политичка насока и одговорност

Реферира пред

Единица за
стратешка анализа
врз основа на
сеопфатни извори

Централна стратешка
единица за политика и
планирање која врши
надзор врз изработката и
реализацијата на стратег.

Стратешки одбор / координативна
група (меѓусекторска имплементација)

Реферира пред
Одбори/групи за
имплементација и
координација на работно
ниво (полиција, јавно-приватни
партнерства, иницијативи на
локалната заедница)

Координативни
структури за конкретни
кампањи (на пр., во поглед
на одредени закани или
географски жаришта)

Забелешка: Ефективните координативни механизми играат клучна улога при преточување на стратегиите во пракса.
17

Во повеќето случаи, ова ќе биде под раководство и организација на единицата за политика и планирање, која може да

постапува како виша единица надлежна за реализација.
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Студија на
случај 10:

Процес на формулирање стратегија во Босна и Херцеговина

Во рамките на подготовката на Стратегијата за борба против организираниот
криминал за периодот 2017-2020 година, во Босна и Херцеговина,
националниот Совет на министри донесе одлука за формирање работна група
составена од 14 членови од 14 надлежни национални институции. Работната
група доби задача да изработи национална проценка на заканите и
национална стратегија. Ова ѝ овозможи на Босна и Херцеговина да ги процени
постојните национални закани од организиран криминал и нивните ефекти
врз општеството, и да донесе соодветни мерки за спречување и борба против
феноменот.

Студија на
случај 11:

Структури за имплементација во Соединетите
Американски Држави

Со цел решавање на институционалниот отпор, Соединетите Американски
Држави усвоија консултативен пристап каде се користат структури за
дискусија на највисоко ниво за да се овозможи и спроведе имплементација
на обврзувачките одлуки, како и да се подобри распределбата и
управувањето со ресурсите и логистиката.

Студија на
случај 12:

Процес на усвојување во Романија

Во светло на зголемените предизвици и новите трендови на организиран
криминал, особено во контекст на пандемијата на КОВИД-19, во 2020 год.,
Романија оформи работна група задолжена за изготвување национална
стратегија против организиран криминал за претстојниот период 2021-2024
година. Процесот на усвојување во Романија претставува интересен пример за
мултисекторско ангажирање и јавна транспарентност. Всушност, нацртстратегијата беше поднесена за јавна расправа, овозможувајќи им на
граѓанскиот и приватниот сектор да се вклучат преку испраќање писмени
опсервации, коментари и барања на јавно-дебатните средби.

8. Следење и оценување на
влијанието
Ниедна стратегија не би била целосна без компонента за следење и евалуација во процесот на
креирање на стратегијата. Ова е пресудно за да се утврди до колкав степен е постигнат успех,
вклучително и преку остварувањето на различните потесни цели.
Оценувањето на ефектот од стратегиите за организиран криминал е ноторно комплицирано. На
пример, метриката како што е број на заплени, апсења и прогони, може да покаже зголемена
ефикасност на активностите за ГОНЕЊЕ. Од друга страна, тие можеби едноставно се одраз на
поголеми количества недозволени стоки или повисок степен на криминална активност. Покрај тоа,
отсуството на докази за организирана криминална активност не мора нужно да се сфати како доказ
дека таквата активност ја нема, бидејќи организираните криминални групи можеби стануваат
поефективни во маскирање на своите активности или користат зголемена заштита (вклучително и
18
политичка заштита).
Како и да е, комбинирањето на квалитативните и квантитативните индикатори кај повеќе домени
сепак може да укаже на стратешки трендови, добивки или загуби, со што се стекнува чувство за
општата насока и ефект. Критички, проценката на стратешкиот напредок и влијанието мора да биде
робусна, но истовремено да претставува релативно едноставен и спроводлив процес. Точно е дека
преоптоварувачките пристапи и обврски за известување често се непопуларни – па затоа и со мали
изгледи да бидат прифатени – од премногу зафатените полициски службеници, оперативците и
пошироката заедница на чинители, посебно кога налагаат нови способности и/или ресурси.
Затоа, во овој Прирачник се препорачува да се развие лесна за користење рамка за известување и
резултати, при што метриката и индикаторите се прикажани во различните компоненти на
19
стратегијата (види подолу). Со сите заедно, треба да може да се даде вкупна слика за опсегот на
преземени зафати и влијанието од тие зафати. Според тоа, овие метрики и индикатори може да се
постават на три нивоа:
Индикатори на ниво на исход – оценување на степенот до кој стратегијата постигнала резултати во
однос на целите на високо ниво (т.е. „стратешките“ цели).
Индикатори на ниво на излезни резултати – оценување на степенот до кој преку стратегијата се
20
реализирале јасно препознатливи тактички резултати.
Индикатори на ниво на влезни елементи – мерење на количеството и обемот на потрошени
ресурси (персонал и пари) и/или на спроведени активности (како што се полициските операции или
напорите во заедницата).

18

Ваквите нијанси можеби ќе треба да бидат одразени и во пораките до јавноста на кампањите против организиран криминал.

19

Овде е важно е да се напомене дека индикаторите, исто како и целите, треба да се придржуваат до принципот СМАРТ.

20

Главната корисност од овие индикатори е на организациско ниво (како на пр., во рамките на полициските служби) и затоа не треба

да се користат сами.
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Индикатор
и за ниво на
исход

(домен во кој се
мери влијанието)

Стратешки принципи

Оцена

Перцепции за присуството на
организиран криминал во
ранливите локации и за
ефикасноста на
превентивните кампањи, врз
основа на анкета и
известување преку фокусгрупи.
Средински индикатори и
индекси, вклучувајќи стапки
на убиства, економски
податоци, статистики за
криминал и извештаи за
корупција.
Број на млади во ризик
пренасочени од регрутирање
во организирани криминални
групи (на пр., идентификувани
и ангажирани од граѓанскиот
сектор или од актерите во
заедницата).
Стапки на рецидивизам по
пуштање од затвор.

Мерење на степенот до кој
стратегијата го спречила
организираниот криминал
(повторно) да се инфилтрира
во заедниците, економијата и
политичките институции.

СПРЕЧУВАЊЕ

Број на организирани
криминални групи
расформирани или
попречени до таа мера што
веќе не можат да
оперираат (измерено
првенствено преку
разузнавачки извештаи).
Вкупна вредност на
запленети или
конфискувани приходи,
т.е. имот на
организираниот криминал.
Вкупни (проценети)
приходи остварени од
организираните
криминални групи во
периодот на известување.

Мерење на степенот до кој
организираните
криминални групи биле
попречени, сузбиени и
одвратени.

ГОНЕЊЕ

Број на лица заштитени
или тргнати од штета,
вклучително и преку
физичка заштита.
Број на обесштетени
жртви, вклучително и
преку прераспределба на
конфискуваните средства.
Број на жртви кои добиле
формална помош.
Перцепции за ризик врз
лицата во ранливите
заедници или врз
ранливите сегменти од
населението.

Мерење на степенот до кој
ранливите лица биле
заштитени од штетите
нанесени од
организираниот криминал.

ЗАШТИТА

Перцепција кај клучните
сегменти на општеството
(вклучително и локалните
заедници и приватниот
сектор) дека тие се дел од
одговорот на
организираниот криминал
(на пр., преку анкети и
прашалници).
Квантитативно
зголемување на
регионалната/
меѓународната соработка,
вклучително и како
резултат на новите
стратешки партнерства и
размената на информации

Мерење на степенот до кој
сите релевантни чинители
биле мобилизирани и
придонесле за стратешкиот
одговор.

УНАПРЕДУВАЊЕ

Квалитативен суд за вкупното влијание во текот на одреден период (обично 12 месеци) врз основа на следните индикатори:

Развивање рамка за резултати од стратегијата (индикативни примери за метрика и индикатори)
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Индикатор
и на ниво
на влезни
елементи

Индикатор
и за ниво на
излезни
резултати

Подобрување на
локалните основни услуги
и процеси на собирање
приход (на пр., наплата на
данок).
Количество на ресурси
(човечки и финансиски)
вложени во развојна
помош и техничка помош.
Број на локални граѓански
организации поддржани
со цел да се изградат
мрежи за отпорност.
Број на нарачани студии и
анализи за превентивни
пристапи (на пр., кај
владата и академската
заедница).

Број или достапност на
засновани на докази
производи или кампањи за
подигање на свеста кои
биле дистрибуирани и/или
реализирани (вклучително
и преку напори според
комуникациската
стратегија, кампањи на
социјалните мрежи и други
формати и платформи).
Број на модули и
едукативна содржина во
училиштата, високото
образование и приватниот
сектор.
Број и достапност на
психосоцијални и
рехабилитациски
програми спроведени во
затворите.

Ресурси (персонал, буџети,
способности) за
спроведување на законот,
распределени за борба
против организираниот
криминал.
Број на спроведени
истраги и операции, како и
на обработени извештаи за
сомнителни трансакции.
Зачестеност и достапност
на специјални истражни
техники, вклучувајќи
(електронски надзор, тајни
операции, контролирани
испораки и следење на
комуникациите).

Усвоени закони за борба
против организираниот
криминал и корупцијата, во
согласност со
меѓународното право,
вклучително и
законодавството за
приноси од криминалот.
Број на успешни заплени
(стоки и готовина) и
прогони (вклучувајќи
лидери/членови на
организирани криминални
групи, професионални
овозможувачи, посредници
и корумпирани
службеници).
Број на конфискувани и/
или повратени имоти од
криминал (како дома, така
и преку меѓународна
соработка).

Износ на надомест
распределен за жртвите
од организиран криминал.
Воспоставување на нови
структури и можности,
вклучително и механизми
за упатување.
Број на спроведени
насочени мултисекторски
кампањи базирани на
докази (на пр., во области
со висок ризик или против
конкретни закани).
Започнување на
активистички иницијативи
како што се здруженија
заради локална дејност во
области со висок ризик.

Број на упати преку разни
механизми и нивна
достапност (вклучувајќи
линии за помош, вебстраници и мобилни
апликации).
Усвојување на
законодавство или
достапност на насоки за
заштита на жртвите.
Степен до кој
законодавството содржи
одредби што се во
согласност со човековите
права и се родово
чувствителни.
Број на реализирани
кампањи засновани на
докази за осознавање на
ризикот, и/или број на
контактирани потенцијални
ранливи лица.

Број и обем на
дипломатски иницијативи
насочени кон
подобрување на
соработката против
организираниот криминал
(на пр., меѓународни
форуми).
Формирање на
меѓуагенциски или
меѓусекторски работни
групи.
Број на прекугранични
истраги (вклучувајќи
заеднички истраги).
Број на обработени барања
за екстрадиција и дадени
придонеси за базите на
податоци на ИНТЕРПОЛ.

Расположивост на
конкретни законски
одредби што овозможуваат
меѓународна соработка,
вклучително и преку
Конвенцијата.
Број на персонал кој е
„доквалификуван“ како
резултат на обуки.
Број и повратни
информации поврзани со
меѓусекторските дискусии
(на пр., меѓу владиниот и
приватниот сектор) и број на
дијалози во заедницата.
Број на успешни
екстрадиции.
Број на пополнети барања за
меѓусебна правна помош и
време потрошено за да се
одговори на овие барања.
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Анекс. Чек-листа при изработка
на стратегија
СЕТО ВО ЕДНО СО ПОМОШ НА ЧЕК-ЛИСТА
ЗА СТРАТЕГИЈАТА

ЧЕКОР

1

2

3

4

5

6

Чек-листа

Компоненти
Структурни двигатели

Спроведување
анализа на проблемот

Пазари, сектори и овозможувачи
Организирани криминални групиl
Формулирање на принципи на
високо ниво (на пр., спречување,
гонење на организирани
криминални групи, заштита на
жртви и промовирање интегриран
одговор)

Дефинирање на
општата логика
(посакуваните цели)
и поврзаните исходи

Примена на принципот СМАРТ

Изработка на
придружни
потесни цели,
соработка со
релевантните
чинители

Тестирање и проверка на
претпоставки
Заемно зацврстување и
систематичност
Партнери при реализација

Утврдување
тактики, алатки и
техники потребни за
реализација на
целите

Реално користење на ресурсите
Употреба на иновативни пристапи
(на пр., технологија)
Разгледување на можни ризици
Политичка одговорност

Воспоставување
механизми за
имплементација и
реализација

Меѓусекторски координативни
структури
Механизми за следење и
известување
Политичка одговорност

Изработка на рамка
за (резултати)
следење и
евалуација

Меѓусекторски координативни
структури
Механизми за следење и
известување

35

V.21-04324

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 263-3389, www.unodc.org

