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Технички извештај за процена 
Поранешна Југословенска Република 

Македонија

 
 
 
 
 
 
 

1. Вовед и историјат 
 
Овој извештај е напишан во контекст на проектот „Развивање инструменти за 
следење на судските и институциите за спроведување на законот во Западниот 
Балкан“, финансиран од КАРДС-Регионалната акциска програма на Европската 
унија. Тој ги опишува системите за собирање податоци за криминал и кривично 
право, како и за миграција, азил и виза на Поранешната Југословенска Република 
Македонија1 врз основа на информациите собрани за време на локалната 
истражувачка мисија во Скопје од 25 до 29 јануари 2010 година. Истражувачката 
мисија беше спроведена од страна на Канцеларијата на Обединетите нации за 
дроги и криминал (УНОДЦ), во партнерство со Заедничкиот истражувачки центар 
за транснационален криминал (TRANSCRIME) и беше поддржана од страна на 
локалната фокусна точка на УНОДЦ во Скопје. Мисијата беше овозможена преку 
тесната соработка и помош од македонските органи и беше потпомогната од 
издвоеното време и придонесот на многу институции и поединци посетени во 
текот на мисијата.  
 
Целта на оваа техничка процена е да изврши опис и процена на собирањето, 
анализата и користењето на правосудната и статистиката за внатрешни работи 
во Поранешната Југословенска Република Македонија во споредба со 
меѓународните стандарди и стандардите на ЕУ. На тој начин таа претставува дел 
од серија проектни активности со конечна цел приближување на постојните 
статистички механизми во правосудните и институциите за внатрешни работи во 
земјите и териториите на Западниот Балкан кон усогласување со релевантните 
меѓународни и европски законодавства, стандарди и најдобри практики. 
Досегашните проектни активности вклучуваат првична канцелариска 
истражувачка студија под наслов „Основно истражување на системите и 
контекстот. Правосудна и статистика за внатрешни работи во Западниот Балкан“, 
и втора студија под наслов „Развивање стандарди во статистиката за криминал и 
кривично право – меѓународно и законодавство на ЕУ“. Понатамошните проектни 
активности ќе опфатат развивање на програмски насоки, развивање на 
регионални показатели и насочено градење капацитети во областа на 
собирањето податоци и статистика за правосудните и институциите за внатрешни 
работи.  
 
Стандардите применети за процена во овој извештај се подетаљно образложени 
во студијата „Развивање стандарди во статистика за криминал и кривично право - 
меѓународно и законодавство на ЕУ“. Како што е наведено во студијата, 
стандардите кои се однесуваат на правосудната и статистиката за  внатрешни 
работи и понатаму се во својата почетна фаза на ниво на ЕУ. Многу „стандарди“ 
се наоѓаат во (незадолжителната) работа на експертски групи назначени од ЕУ и 
релевантните активности на организациите на ЕУ како што е Канцеларијата за 
статистика на Европските заедници (Еуростат), наместо во законодавството на 
                                                 
1 Поранешна Југословенска Република Македонија е името на земјата под кое таа  е примена во Обединетите 
нации во 1993 година. Земјата се нарекува Поранешна Југословенска Република Македонија или ПЈРМ во овој 
извештај.  

Технички извештај за процена Поранешна Југословенска Република Македонија 



 

ЕУ кое има сила на закон. Како такви, во групата стандарди кои се користат во 
овој извештај за процена, нормите на ниво на ЕУ се надополнети со 
релевантната работа на меѓународно ниво, вклучувајќи ја и работата на 
Обединетите нации во Прирачникот за развивање систем на статистика за 
кривично право. Затоа, стандардите за процена треба да се сметаат за 
репрезенти на клучните теми кои се заеднички како за развивањето норми и 
стандарди на ниво на ЕУ, така и за нивното развивање на меѓународно ниво. 
Кога поединечен стандард забележал особен развој на ниво на ЕУ или јасно е 
содржан во обврзувачкото законодавство, тогаш тоа е назначено во стандардот 
со јасна забелешка. 
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2. Статистика за криминал и кривично  

право 
 
 
2.1 Полициска статистика 
 

2.1.1. Вовед 
 

2.1.1.1. Институции одговорни за собирање и управување со 
податоци   

 
Полицијата е дел од Министерството за внатрешни работи. Полициската работа 
конкретно ја врши Бирото за јавна безбедност, коешто е одговорно, помеѓу 
другото, за собирање, обработка, анализа, користење, оцена и чување на 
податоците за полициските активности.  

За целите на извршување на полициската работа, воспоставени се централни 
полициски служби низ цела ПЈРМ. Тие вршат активности во полето на 
организиран криминал, криминалистичко-техничка обработка и други области. 
Тие, исто така, го поддржуваат извршувањето на одредени конкретни задачи во 
областа на внатрешните работи и регионалните центри за гранични работи со 
специјални полициски единици. На регионално ниво, воспоставени се осум 
сектори за внатрешни работи (СВР), кои опфаќаат одреден број општини.2 На 
општинско ниво, постојат вкупно 38 полициски станици. Секоја полициска станица 
ја раководи Командир. 

Оддел за организиран криминал е основан во рамките на централните полициски 
служби во јануари 2005 година.3 Системот за собирање податоци за организиран 
криминал е идентичен на оној опишан подолу за кривични дела општо. 

 
2.1.2. Влез на податоци (евидентирање на кривични дела) 

 
2.1.2.1.  Запис на податоци 

 
Стандард 
Секое пријавено или кривично дело за кое постои сомнеж забележано од полицијата треба да се 
евидентира како кривично дело од страна на надлежниот орган (пред или по првична истрага). 
Прагот за евидентирање на кривично дело за кое постои сомнеж треба јасно да биде дефиниран. 
Јасни правила за евидентирањето на податоци треба да бидат издадени до сите надлежни 
единици за евидентирање податоци и подеднакво применети во целиот систем. 
При евидентирање на кривични дела, полицијата треба да користи систем на перфорирани 
картички кои содржат детали за секој поединечен инцидент и обвинето лице („формален контакт“ со 
полицијата како осомничен).   
 
 
                                                 
2 Тие се: Сектор за внатрешни работи во Скопје; Битола; Велес; Куманово; Охрид; Струмица; Тетово; Штип. 
3 Во однос на организиран криминал, во согласност со член 18 од Законот за полиција од 2006 година, Одделот 
за организиран криминал е „надлежен за спречување и откривање кривични дела против кои се покренува 
обвинение по службена должност, извршени од страна на организирана група составена од најмалку три лица, 
активна подолг период, со цел постигнување директна или индиректна финансиска или друг вид материјална 
корист и која ќе изврши едно или повеќе кривични дела, како и други кривични дела за кои Законот пропишува 
најмалку четири години затвор.“ 
 



 

Процена 
 
Полицијата прво ги евидентира сите релевантни инциденти - вклучувајќи ги сите 
пријавени кривични дела или кривични дела за кои постои сомнеж - рачно во 
книгата на дневни настани во писмена форма. Полицијата води евиденција на 
настани кои се пријавени од граѓани (по телефон или лично) или откриени од 
полициските службеници во текот на теренските активности. Во вториов случај, 
полицискиот службеник пишува службена белешка, од која потоа се пополнува 
книгата на дневни настани. За секој настан, книгата на дневни настани 
евидентира:  
 

- реден број на настанот;  
- кога е откриен настанот (датум и час); 
- кој го пријавил настанот; 
- кус опис на настанот; 
- преземени мерки; 
- забелешки. 

 
Доколку настанот се смета за потенцијално кривично дело, тоа се забележува во 
кусиот опис на настанот. Во оваа фаза, не се наведува конкретно упатување на 
членот од Кривичниот законик кој е потенцијално прекршен. За истражување на 
можно кривично дело, полицијата се испраќа на местото на настанот за да 
обезбеди докази. Можни се две сценарија: а) доколку има потреба од 
криминалистичко-техничка обработка, се повикува Одделот за увид на местото 
на настанот на Министерството за внатрешни работи; б) доколку нема потреба од 
криминалистичко-техничка обработка, полицијата евидентира докази и зема 
изјави од оштетените лица. 
 
По враќањето од местото на настанот во канцеларијата, полицијата ги внесува 
деталите на инцидентот во книгата на дневни настани (изјавите на жрвите се 
сумирани во колоната „опис на настанот“, додека извештајот за местото на 
настанот е сумиран во колоната „забелешки“). 
 
Доколку од собраните докази се чини дека има доволна основа да се верува дека 
се случило кривично дело (од страна на познат или непознат сторител), 
кривичното дело се евидентира во кривичниот регистар. Секоја полициска 
станица од општа надлежност во земјата има кривичен регистар, освен 
полициските станици во Скопје, каде кривичниот регистар е на централно ниво.  
 
Постојат два вида кривични регистри: еден за кривични дела кои се гонат по 
службена должност, и друг за кривични дела за кои е потребна пријава од 
жртвата. Обата кривични регистри евидентираат информации за случајот и ги 
содржат следниве информации: 
 

- број на случајот; 
- датум на извршување на прекршокот; 
- датум на пријавување на прекршокот ; 
- кој го пријавил прекршокот; 
- правна квалификација на прекршокот (член од Кривичниот законик) и 

материјална штета предизвикана како резултат на истиот 
- полициски службеник кој работи на случајот; 
- датум на откривање на сторителот; 
- вид на криминална организација; 
- забелешки. 
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Кога даден случај вклучува повеќе од еден прекршок и/или повеќе од еден 
сторител, сите се заведеуваат во кривичниот регистар. 
 
Полицискиот инспектор кој работи на случајот ја подготвува кривичната пријава 
која ќе се поднесе до обвинителот. Истовремено, и користејќи ги информациите 
собрани за кривичната пријава, инспекторот рачно ги внесува податоците во 
кривичниот регистар (во писмена форма). Една копија од кривичната пријава се 
испраќа до Одделот за документација на полициската станица. Во овој оддел, 
податоците се внесуваат во он-лајн електронска база на податоци, така наречен 
ХОСТ-систем. ХОСТ-системот има три различни релевантни статистички 
формулари (КРИМ 1, КРИМ 2 и КРИМ 3). Овие статистички формулари се 
темелат на систем на перфорирани картички кој содржи детали за секој 
поединечен случај, според видот на кривичното дело, како и за пријавените 
осомничени и жртви, според видот на кривичното дело, возраста, полот и 
државјанството. За целосна листа на податоци внесени во КРИМ 1, 2 и 3, види 
Анекс I. 
 
По пополнувањето на кривичниот регистар, две копии од пријавата се испраќаат 
до надлежниот регионален Сектор за внатрешни работи (СВР) на МВР, откаде 
што се доставуваат до јавниот обвинител. 
 
Случај со елементи на организиран криминал (ОК) се заведува или во кривичниот 
регистар на локалната полициска станица, или во кривичниот регистар на 
Одделот за организиран криминал, во зависност од тоа која служба го открила 
случајот. Доколку случајот е прво откриен на локално ниво, се спроведуваат 
заеднички истраги со Одделот за организиран криминал. Во секој случај, 
пријавата се поднесува директно од страна на Одделот за организиран криминал 
до Специјалното обвинителство за организиран криминал. 
 
 
 
 

2.1.2.2.  Евиденција на лица 
 
Стандард 
Досието на осомничениот прекршител (и, кога е применливо, на жртвата) треба да содржи детали 
за возраста; полот; етничката припадност; односот помеѓу прекршителот и жртвата; државјанството 
и географската област на престој. Досието на лицето јасно го наведува обвинението со упатување 
на релевантните правни одредби. Односот помеѓу обвинението и класификацијата на кривичното 
дело е јасен. 
 
 
Процена 
 
Податоците за осомничени прекршители се заведуваат во статистичкиот 
формулар КРИМ-2 (на интернет) како перфорирана картичка. Тие го вклучуваат 
следново: име и презиме; прекар/-и; имиња на родители; пол; државјанство; 
датум и место на раѓање; адреса; статус на престој (Македонец, Македонец кој 
живее во странство, итн.); професија; вработување (полно работно време, 
скратено работно време, невработен, итн.); образование; брачен статус; причина 
за негово/нејзино присуство на местото на кое е извршено кривичното дело; 
улога/степен на учество во кривичното дело; дали лицето е претходно осудувано; 
датум на откривање на кривичното дело; начин на откривање на кривичното дело 
и начин на кој се случило; преземени оперативни и тактички мерки; однесување 
на извршителот по кривичното дело; мотив за кривичното дело (отворено 
прашање); дали кривичното дело било извршено под дејство на дрога, алкохол, 



 

отров, итн.; дали кривичното дело било извршено поради психичка болест; дали 
прекршокот бил извршен од лице кои избегало од затвор или се бара од страна 
на полицијата; дали лицето било приведено. 
 
 
Податоците за жртвите на кривичното дело се заведуваат во статистичките 
формулари КРИМ-3 и КРИМ-3А (на интернет) како перфорирани картички. Тие 
вклучуваат податоци за оштетеното лице (како што се име, презиме, матичен 
број, пол, датум и место на раѓање, статус, место на престој и државјанство), или 
податоци за правни лица (доколку е применливо) и податоци за 
последиците/штетите од кривичното дело. 
 
Полициското евидентирање на осомничени прекршители и жртви на кривичното 
дело е доста сеопфатно, но не вклучува детали за етничката припадност и 
односот помеѓу прекршителот и жртвата. 

 
 

2.1.2.3.  Нумерирање на досиеја и интегриран број на досие  
 
Стандард 
Добра пракса е да се има систем за доделување „број на инцидент“ на пријавените настани, и 
„интегриран број на досието“ (IFN) за лица осомничени за извршување на кривично дело. Лицето е 
поврзано со кривичното дело преку IFN и бројот на инцидентот. IFN треба да се задржи откако 
досието ќе биде пренесено од ниво на полиција на  ниво на обвинителството, и подоцна на суд, и 
може да се користи за лоцирање на лица во целиот систем со цел да се пресметаат конкретни 
стапки на сузбивање, просечно време на обработка и други показатели на учинок.   
 
 
Процена 
 
Кога едно кривично дело е заведено во кривичниот регистар, на случајот му се 
доделува единствен идентификационен број составен од редниот број плус 
бројот доделен на настанот во книгата на дневни настани, кој се запишува во 
првата колона од кривичниот регистар. Овој единствен идентификационен број 
не се користи од други институции за кривично право (обвинителство, судови).  
 
 

2.1.2.4. Систем за класификација на прекршоци 
 
Стандард 
Пријавените инциденти треба да се класифицираат со примена на стандарден систем за 
класификација на прекршоци и треба да имаат јасно дефинирана врска со „обвинението“ 
припишано на осомничениот прекршител. Шемата на класификацијата на кривичните дела треба 
еднообразно да се применува од сите полициски станици. 
 
 
Процена 
 
Податоци се собираат за сите кривични дела предвидени со кривичниот законик 
и со кои било посебни закони, со детаљна анализа по член и став. Како во 
Кривичниот законик, кривичните дела се групирани во пет категории: економски 
криминал, недозволена трговија (со сè, вклучувајќи оружје и дрога), криминал 
против државата; општ криминал, организиран криминал. 
   
 
 

8 8 8 
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2.1.3. Проток на податоци 
 

2.1.3.1.  Од локално на централно ниво 
 
Стандард 
Податоците од локалните полициски станици треба да се доставуваат во единствен формат, со 
примена на стандардната класификација на кривични дела, до централната институција.  
  
 
Процена 
 
Откако случајот е внесен во кривичниот регистар, подетаљни информации за 
случајот се внесуваат врз основа на целосна кривична пријава изготвена од 
полицискиот инспектор во базата на податоци на интернет, SAUB (или ХОСТ) 
системот, кој е систем за автоматска обработка на информации. 
 
Системот се применува веќе 20 години и работи на DOS платформа. Тој е 
инсталиран и се користи во сите полициски станици, со исклучок на две станици 
кои сè уште не се поврзани и оттука и понатаму ги евидентираат податоците на 
хартија. Внесувањето податоци на локално ниво вообичаено се врши од страна 
на персоналот на ад хок основа. Персоналот ги пополнува следниве компјутерски 
обрасци врз основа на информациите содржани во пријавата поднесена до 
јавниот обвинител (за повеќе детали, види Анекс 1): 
 
Образецот КРИМ 1 собира информации за кривичниот настан (случај), 
вклучувајќи информации за видот не прекршокот по член од Кривичниот законик; 
време и место на кривичното дело; дали се работи за едно или повеќе кривични 
дела (доколку да, кои членови од Кривичниот законик); кој бил жртвата на 
прекршокот; материјална штета; начин на извршување на кривичното дело 
(модус операнди); преземени мерки; последици од кривичното дело; 
дополнителни информации за дрога. 
  
Образецот КРИМ 2 собира информации за осомничениот, вклучувајќи име; датум 
и место на раѓање; пол; државјанство; професија; образование; претходна 
осудуваност; мотив за кривичното дело.4  
 
Образецот КРИМ 3 собира информации за штетата предизвикана од кривичното 
дело врз физички лица, вклучувајќи лични податоци за оштетеното лице (како 
што се име, презиме, матичен број, пол, датум на раѓање и државјанство); 
физички и материјални последици од кривичното дело, коишто информации исто 
така се внесуваат во ХОСТ. 
 
 
Образецот КРИМ 3A собира информации за штетата предизвикана од кривичното 
дело врз правни лица, вклучувајќи детали за правните лица (име, матичен број); 
седиште; сектори на дејност и материјална штета. 
 
Овие компјутерски обрасци се користат за сите прекршоци. За одредени видови 
кривични дела за кои се потребни поетаљни информации, како што се семејно 
насилство, дополнителни податоци се евидентираат на хартија и се 
проследуваат по пошта до Одделението за статистика на МВР. Тоа мора да се 
изврши паралелно со електронското внесување и преносот на информации преку 
                                                 
4 До неодамна, втор дел од КРИМ 2 собираше конкретни информации за малолетни извршители на кривични 
дела. Од средината на 2009 година, полицијата повеќе не е надлежна за малолетници, бидејќи таа задача беше 
пренесена на Центарот за социјална работа. 
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интернет, бидејќи постојниот компјутерски информатички систем (ХОСТ-
системот) е премногу застарен за да може да прими дополнителни податоци.  
 
Бидејќи постојниот компјутерски информатички систем (ХОСТ-базата на 
податоци) е веќе донекаде застарен, тој не е ни лесен за ракување во однос на 
внесувањето податоци, начините на пребарување, печатењето5, преносот на 
податоци, анализата и претставувањето. 
 
Покрај автоматскиот пренос на перфорирани картички од локално на централно 
ниво, исто така се подготвуваат статистички извештаи на секои три месеци од 
страна на осумте оддели за аналитика од секторите за внатрешни работи (СВР) 
на регионално ниво. Овие регионални извештаи се темелат на рачна проверка на 
кривичните регистри на локално ниво и содржат збирни податоци за целите на 
внатрешен надзор и планирање. Извештаите се испраќаат до МВР на централно 
ниво на секои три месеци по пошта или електронска пошта. 
 
 
 

2.1.3.2. Правила на броење 
 
Стандард 
Упатствата на меѓународно ниво укажуваат дека можеби е соодветно да се примени правилото на 
„Главен прекршок“ при броење и пријавување на лица. Писмените правила на броење треба да 
дадат осврт најмалку на прашањата дали се применува правилото на Главен прекршок или не; како 
се бројат повеќекратните прекршоци и како се бројат прекршоците извршени од страна на повеќе 
лица. 
 
Процена 
 
Според Одделението за статистика на МВР, постојат писмени упатства за 
начинот на пополнување на статистичките обрасци содржани во закон од 21 јуни, 
2007 година. Конкретно, овој закон предвидува дека треба да се бројат сите 
прекршоци во кој било даден случај и дека не треба да се применува правилото 
за главен прекршок. Доколку повеќе прекршители се вклучени во даден случај, 
треба да се бројат сите прекршители поединечно.  
 
  

Правила на броење Примена 
Кога се собираат податоци за вклучување 
во статистика? 

Кога има доволно основ да се 
верува дека се случило кривично 
дело; пред поднесувањето на 
кривичната пријава до обвинителот  

Дали се применува правилото на Главен 
прекршок? 

Не 

Како се бројат повеќекратни прекршоци? Секој прекршок се брои поединечно 
Како се брои прекршок извршен од повеќе 
лица? 

Еден случај и еден прекршок  

Колку лица се бројат во заеднички 
прекршок? 

Сите прекршители се бројат 
поединечно  

 
И покрај постоењето на детаљни правила за евидентирање и броење на 
кривичните дела, осомничените и жртвите, се чини дека во секојдневната 

                                                 
5 На пример, за да испечати табели, персоналот на Одделот за статистика на МВР има потреба од помош на 
техничко лице.  
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полициска практика овие правила не се толку добро познати и воспоставени во 
сите полициски станици. 
 
 
 
 

2.1.3.3. Покриеност: Географска и институционална  
 
Стандард 
Податоците за пријавени кривични дела во сите географски региони и од страна на сите 
надлежни органи за спроведување на законот треба да бидат евидентирани и вклучени во 
националната вкупна статистика.  
 
 
Процена 
 
Собирањето податоци за криминал од страна на полицијата ја покрива целата 
територија на ПЈРМ. Сите надлежни органи за спроведување на законот 
евидентираат и пријавуваат податоци за пријавени инциденти, жртви или 
сторители.  
    
 
 

2.1.3.4. Навременост и периодичност 
 
Стандард 
Податоците за пријавени инциденти, жртви и осомничени прекршители треба редовно да се 
пријавуваат до централен орган. 
  
 
Процена 
 
Податоците за кривични дела, прекршители и жртви треба постојано да се 
внесуваат во ХОСТ-системот (но не подоцна од 10-тиот ден од следниот месец), 
и автоматски да се поднесуваат во електронска форма до Секторот за 
документација, аналитика и истражување на МВР.  
 
Врз основа на електронски поднесените податоци, Секторот за документација, 
аналитика и истражување на МВР подготвува вкупен статистички извештај на 
секои три месеци (месеците 3/6/9/12). Табелите автоматски се генерираат од 
системот за сите променливи за кои се собираат податоци. Тие вклучуваат 
поделба според вид на прекршок и се расчленуваат сè до општинско ниво.  
 
 
 
 

2.1.4. Излезни резултати (Изработка на статистика) 
 

2.1.4.1.  Потврдување на податоците  
 
Стандард 
Статистичките податоци треба да се проверат во однос на нивната доследност, точност и 
сигурност. Доколку се јават недоследности или сомнежи за сигурноста на податоците, треба да се 
изврши истражување за можни извори на грешки во собирањето, преносот или збирот на 
податоците. 
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Процена  
 
Откако податоците ќе се поднесат до Секторот за документација, аналитика и 
истражување, кој е одделение во рамките на МВР каде три лица работат на 
статистичко истражување и документација, податоците се потврдуваат со нивно 
споредување со квалитативните и квантитативните информации содржани во 
извештаите кои се подготвуваат секои три месеци од страна на осумте оддели за 
аналитика на Секторите за внатрешни работи (СВР) на регионално ниво. Ваквите 
збирни регионални извештаи се темелат на рачна проверка на кривичните 
регистри на локално ниво, подлежат на внатрешна оцена и се користат за 
планирање и утврдување на стратегија. Извештаите се доставуваат до 
централното ниво на МВР секои три месеци по пошта или електронска пошта.  
 
 
 
 

2.1.4.2.  Статистичка анализа на податоци 
 
Стандард 
Анализата на статистиката на кривични дела и кривично право помага да им се покаже вредноста 
на таквата статистика на целните корисници. Додека анализата на политиките и толкувањето на 
податоците треба да се вршат од страна на специјалисти во тоа поле, поголем дел од анализите 
може да се обезбеди во форма на едноставна описна статистика, како што е зачестеност, процент, 
стапки и стапки на промена.  
 
 
Процена 
 
Секторот за документација, аналитика и истражување6 на МВР врши само 
основна статистичка анализа на добиените податоци и креира табели со 
апсолутни бројки и проценти. За внатрешни цели, Одделението создава годишен 
извештај напречен „Преглед“, кој известува за бројките на пријавените прекршоци 
и прекршители и нивната годишна процентуална варијација во форма на 
графикони и табели. Табелите содржат поделба на прекршоците според петте 
основни категории на кривични дела кои се применуваат и според членови од 
Кривичниот законик. Извештајот вклучува и некои показатели на учинок кои се 
сметаат за корисни во планирањето на политиката и ресурсите, како што е 
соодносот помеѓу пријавените и решените случаи.  
 
На барање на Министерот за внатрешни работи, Секторот за документација, 
аналитика и истражување повремено ги интегрира податоците за кривични дела 
со изворните податоци обезбедени од Секторот за човечки ресурси на МВР, за да 
произведе специјални анализи. 
  
 
 

2.1.4.3.  Известување 
 
Стандард 
За податоците за пријавени инциденти, жртви и осомничени прекршители треба редовно да се 
известува (најмалку еднаш годишно за претходната година) во збирна форма од страна на 
централниот орган. 

                                                 
6 Во моментов, три лица работат во Одделението за статистика на МВР. Тие немаат добиено специјализирана 
обука за статистика и анализа на криминалот. Исто така, на локално ниво не постои обука за внесување и 
локална употреба на податоците за криминал.  
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Бројот на евидентирани инциденти во текот на една година треба да се објавува поединечно 
според видот на кривичното дело, додека бројот на лица кои оствариле формален контакт со 
полицијата во текот на една година треба да се објавува според кривично дело; возраст; пол и 
државјанство. Поделбата според кривично дело на пријавени инциденти и лица кои оствариле 
формален контакт треба да ги вклучува најмалку следните категории: убиство со умисла; напад; 
силување; сексуален напад/сексуално насилство; сексуална злоупотреба на деца; грабеж; кражба; 
провала; домашна провала; кражба на моторно возило; проневера; кривично дело поврзано со 
дрога; трговија со дрога; киднапирање; вклученост во организиран криминал; перење пари; 
корупција; трговија со луѓе; криумчарење мигранти; интернет криминал и криминал кој вклучува 
расизам и ксенофобија.7 
 
Процена 
 
Достапните податоци за криминал дозволуваат лесно креирање на статистика 
поделена според видот на кривичното дело. Сепак, во моментот, анализата на 
податоци и известувањето се многу базични и во најголем дел ограничени на 
апсолутни бројки (вкупни бројки) и проценти. Најдостапните податоци за 
криминал не се разменуваат ниту се објавуваат, туку само внатрешно се 
користат.  
 
 
Горе споменатиот извештај „Преглед“ се подготвува на секои три месеци за 
внатрешни цели. Годишниот „Преглед“ се поднесува како Годишен извештај до 
Собранието.  
  
 
 

2.1.4.4. Дисеминација на полициската статистика 
 
Стандард 
Дисеминацијата на податоците треба да обезбеди дека статистиката на криминал и кривично право 
всушност се користи и е корисна за нејзините корисници. Дисеминацијата може да биде во форма 
на внатрешно или надворешно објавени извештаи, одговори на барања за информации, во посебни 
табели или во академски и научни форуми. Користењето на интернетот е метод кој овозможува 
евтино и навремено информирање на голема низа корисници. Покрај статистиката, методите кои се 
користат за собирање, обработка и анализа на податоци и дефиниции, правила на броење и други 
метаподатоци треба да се дисеминираат за да обезбедат значење и контекст и да овозможат точно 
толкување на податоците.  
 
Процена 
 
Најдостапните податоци за криминал не се разменуваат ниту се објавуваат, туку 
само внатрешно се користат. Не постојат податоци за криминал кои се 
систематски дисеминирани на интернет или преку други средства за масовна 
комуникација. Некои информации се дисеминирани преку медиумите во 
соопштенија за печат и новинарски конференции.  
 
Покрај тоа, избор од податоците се испраќа до Државниот завод за статистика, а 
полициската статистика на евидентиран криминал за седум основни видови  
кривични дела се собира на годишно ниво за системот на собирање на податоци 
на Еуростат, каде се објавува во изданието на Еуростат: „Статистика во фокус: 
Криминал и кривично право“. 
 
                                                 
7 На ниво на ЕУ, основните типови кривични дела кои се објавуваат од Еуростат се убиство со умисла, насилен 
криминал (кој вклучува физички напад, грабеж и сексуални престапи), грабеж, домашна провала, кражба на 
моторни возила, и трговија со дрога. Покрај тоа, законодавството на ЕУ укажува дека треба да се собираат 
податоци за перење на пари, трговија со луѓе и криминал кој вклучува расизам и ксенофобија.  
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Во моментот, избрана статистика за криминалот се објавува во тематски 
извештаи за „жешки теми“ на интернет страницата на Министерството за 
внатрешни работи. На барање на Одделот за односи со јавност, се предвидува 
објавување на посеопфатни студии, вклучувајќи и статистика на криминал, на 
страната на МВР по март 2010 година. 
 
 
 
 

2.2. Статистика на обвинителството 
 

2.2.1. Вовед 
 

2.2.1.1. Институции надлежни за собирање и управување со 
податоци  

 
Јавното обвинителство на ПЈРМ е хиерархиски организирано на три нивоа: 
 
− Јавното обвинителство е поврзано со Врховниот суд во постапки на вонредни 

правни лекови8;  
− Виши јавни обвинителства во Скопје, Битола и Штип поврзани со 

Апелационите судови во Скопје, Битола и Штип во апелациони постапки; 
− Основни јавни обвинителства (22), кои се поврзани со Основните судови во 

првостепени постапки.   
 
Покрај тоа, постои едно специјално обвинителство за организиран криминал (ОК) 
и корупција лоцирано во Скопје, кое има надлежност за случаи на ОК и корупција 
на целата територија.  Од 2008 година, тоа претставува основно јавно 
обвинителство, додека од 2004 до 2008 година беше одделение. Кривичните 
дела во негова надлежност се серозни кривични дела наведени во членот 31 од 
новиот Закон за јавно обвинителство.9 
 
Жалбите во овие сериозни случаи одат во Апелациониот суд во Скопје. 
Специјалното обвинителство обично соработува во истраги со Одделот за ОК на 
МВР. Во прв степен, Јавното обвинителство за ОК се обраќа до специјалното 
одделение во судот за организиран криминал и корупција. 
 
 

                                                 
8 Во оваа канцеларија постојат три оддели: за кривичен, граѓански и Оддел за меѓународна соработка.  
9 Член 31 образложува за кои кривични дела има надлежност јавното обвинителство за организиран криминал и 
корупција.  
Кривичните дела наведени во членот се:  
-Кривични дела извршени од структурирана група од три или повеќе лица, која постои одреден временски 
период, и дејствува со цел извршување на едно или повеќе кривични дела за кои Кривичниот законик 
предвидува санкција од најмалку 4 години затвор, со намера директно или индиректно остварување на лична 
финансиска или друг вид добивка; 
- кривични дела извршени од структурирани групи или криминални здруженија на територијата на Република 
Македонија или други држави, или кога делото се планира на територијата на Република Македонија или во 
други држави; 
-кривични дела на злоупотреба на службена должност (член 335 дел 5: прифаќање  мито од одредена вредност; 
член 357: незаконско преговарање (посредување); член 359: сè извршено од јавен службеник; 
-кривични дела на неовластено производство и растурање на дрога, психотропни супстанци и прекурсори (член 
215, дел 5); перење на пари (член 273); тероризам и загрозување на државната безбедност (член 313); давање 
поткуп од поголема вредност (член 358); незаконско влијаење врз сведоци (член 368-а дел 3); вклученост во 
криминал (член 394-а); тероризам (член 394-б); трговија со луѓе (член 418-а); криумчарење мигранти (член 418-
а); и трговија со малолетници (член 418-г); и за други дела против човештвото и меѓународното право опишани 
во Кривичниот законик без оглед на бројот на сторители.  
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Постојат две главни форми на собирање и управување со податоци на 
обвинителството:  
 

a. првата е внатрешна и ја управува Јавното обвинителство; 
b. втората се врши од страна на Државниот завод за статистика (ДЗС).10 ДЗС 

собира единечна евиденција од јавни обвинителства и првостепени 
судови во земјата. 

 
 

2.2.2. Внес на податоци (евидентирање на кривични дела) 
 

2.2.2.1.  Внес на податоци 
 
Стандард 
Податоците за сите покренати обвиненија и гонети лица треба да се евидентираат од страна на 
надлежните органи. Прагот на отворање кривично досие („гонети лица“) треба јасно да се 
дефинира и треба да се отвори единечна евиденција за секое лице. Јасни правила за 
евидентирање на податоците треба да се издадат до сите одделенија за евидентирање на 
податоци и да се применуваат еднообразно низ целиот систем. Досието на лицето (единечна 
евиденција) треба јасно да го наведе обвинението (едно или повеќе обвиненија) и деталите на 
диспозитивот на случајот (пр. појавување на суд, осудителна пресуда или друг диспозитив од 
обвинителот). Досиејата на лица треба да содржат информации за возраста; полот; етничката 
припадност; односот помеѓу прекршителот и жртвата; државјанство и географска област на престој.  
 
 
Процена 
 
Сите обвинителства имаат сопствени регистри на кривични дела. Кривични 
пријави можат да бидат доставени до обвинителството од многу различни 
извори: од полицијата, граѓаните, фирмите, другите државни органи. Во секое 
обвинителство овие пријави прво се примаат во одделение каде пријавата и 
изворот на информациите се евидентираат во посебна книга. Откако пријавата е 
примена и евидентирана, случајот се доделува на конкретен обвинител и се 
заведува во регистарот на кривични дела. Постојат четири различни регистри на 
кривични дела, сите на хартија:  
 
 

1. за познати сторители; 
2. за непознати сторители; 
3. за малолетници; 
4. за други настани (овој се користи за настани кои можат да бидат 

потенцијални кривични дела, но сè уште не се класифицирани како такви 
(пр. пожар кој може да се класифицира како подметнат; кое било мртво 
тело кое е пронајдено е настан кој потенцијално може да биде кривично 
дело, итн.)).  

 
 
Покрај тоа, постои еден регистар за судски постапки, во кој се евидентира секој 
случај кој оди на суд, и кој постојано се ажурира како што се одвива судскиот 
процес.  
 

                                                 
10 Државниот завод за статистика е независна организација во рамките на јавната администрација. Неговите 
функции опфаќаат собирање, обработка и дисеминација на статистички податоци, вклучувајќи ги и оние за 
криминал. Тој има една Централна канцеларија, лоцирана во Скопје, и осум Регионални канцеларии лоцирани 
на целата територија на земјата.  



 

Регистарот на кривични дела за познати сторители ги евидентира најдетаљните 
информации за еден случај, вклучувајќи го бројот на досието на случајот и 
податоците за лицето кое го покренува обвинението; бројот на сторители; лични 
податоци за сторителот (име, адреса на живеење, професија, датум на раѓање, 
државјанство, матичен број); оштетеното лице; кривичниот прекршок или 
прекршоци; дали биле наложени специјални истраги; дали пријавата е одбиена и 
обвинението отфрлено; дали истрагите се прекинати; времетраењето на 
постапките во обвинителството; обвинението; првостепената одлука на судот 
според вид (затвор, глоба, условна казна; предупредување; не е виновен); 
наложените безбедносни мерки; барањето на јавниот обвинител според причина 
и одлука/исход; второстепената одлука; и датум на поворен криминал. За 
целосна листа, види Анекс II. 
 
 
Регистарот на кривични дела е идентичен за малолетни прекршители, со 
одредени приспособувања кои ги одразуваат специфичностите на постапките на 
малолетничка правда. 
 
Доколку случајот прво се евидентира во регистарот на непознати сторители, но 
подоцна сторителот се открие, тој се пренесува во регистарот за познати 
сторители и двете досиеја се спојуваат за да се избегне двојно броење на 
случајот.  
 
Специјалното обвинителство за ОК и корупција користи специјални регистри 
(КOIM и KOIM-OSK) во кои се евидентираат подетаљни информации во споредба 
со оние на другите обвинителства, главно во однос на конкретни преземени 
истражни мерки. Покрај тоа, тие ги пополнуваат истите податоци како и другите 
обвинителства. 
 
 

2.2.2.2.  Нумерирање на досиеја и интегриран број на досие 
 
Стандард 
Добра практика е на секое гонето лице да му биде доделен „интегриран број на досие“ (ИБД)(IFN). 
Лицето треба да биде поврзано со полициски досиеја преку IFN. Разликите помеѓу обвинението и 
полициската шема на класификација на инциденти треба јасно да бидат посочени. Истиот IFN 
треба да се чува во судските досиеја и може да се користи за лоцирање на лица преку системот со 
цел да се пресметаат конкретните стапки на сузбивање, просечното време на обработка и другите 
показатели на учинок. 
 
Процена 
 
Единствен идентификационен број се доделува на секој случај заведен во 
регистарот на кривични дела. Бројот на досието на тој случај не им се кажува на 
другите актери во кривичното право (полицијата и судовите).  
 
 

2.2.2.3.  Систем на класификација на прекршоци 
 
Стандард 
 
Единечната евиденција за гонетите лица содржи едно или повеќе јасни кривични обвиненија со 
упатување на релевантните правни одредби. Разликите помеѓу обвинението и полициската шема 
на класификација на инциденти треба јасно да бидат посочени. Шемата на обвинение еднообразно 
се применува од страна на сите обвинители. 
 

16 16 16 
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Процена 
 
Стандардниот систем за класификација на прекршоци кој се користи од 
обвинителствата и во статистичките обрасци на Државниот завод за статистика 
се темели на членовите и ставовите од Кривичниот законик. Во однос на вториот, 
особено, статистиката се собира според одредени групи на кривични дела, врз 
основа на Класификацијата на кривични дела, која произлегува и се темели на 
Кривичниот законик на Поранешна Југословенска Република Македонија според 
членовите и ставовите за одредено кривично дело. Групирањето на кривични 
дела се врши врз основа на класификацијата на кривични дела во Кривичниот 
законик (пет групи): општ криминал, економски криминал, криминал против 
државата, организиран криминал и недозволена трговија.  
 
 
 

2.2.3. Проток на податоци 
 

2.2.3.1.  Од локално на централно ниво 
 
Стандард 
За податоците од сите обвинителства треба да се извести во единствен формат до централна 
институција. 
 
 
Процена 
 
Од поединечната евиденција до збирното ниво, се користат стандардизирани 
обрасци за собирање податоци. Како што е погоре споменато, постојат два 
протока на податоци:  
 

a. од секое обвинителство до директно повисокото ниво на обвинителство, 
сè до Државното јавното обвинителство; 

b. од секое обвинителство (сите обвинителства) до Државниот завод за 
статистика. 

 
Во однос на првиот проток на податоци, статистиката се внесува рачно од 
регистрите на кривични дела во стандардни статистички обрасци на хартија. 
Постојат пет обрасци за оваа цел:  
 
 

− КЦО 1 (познати сторители) 
− КЦО 2 (непознати сторители) 
− КЦО м (малолетни сторители) 
− КЦО 6 (правни лекови: по пресудата, може да се побараат одредени 

лекови пред Врховниот суд; во овие случаи, обвинителството мора да 
даде мислења, кои се содржани во овој образец). 

 
 
Бројните единици во обрасците КЦО 1 и КЦО м е лицето, додека во другите 
обрасци бројна единица е кривичната пријава.  
 
Образецот КЦО 1 за познати сторители евидентира збирни информации за бројот 
на лица вклучени во решени и нерешени кривични пријави; учеството на лица во 
главните судски расправи; бројот на лица со првостепена пресуда по вид 
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(осудени по вид на казна), ослободени, безбедносна мерка, број на барања по 
вид и одлука и број на обвинети лица за кои немало пресуда. 
 
Образецот КЦО 2 за непознати прекршители евидентира збирни информации за 
бројот на пријави кои се примени, отфрлени, за кои одредени постапки се 
побарани од МВР или судовите, во кои сторителите биле откриени и во кои 
сторителите останале непознати. За листа на податоци евидентирани во 
обрасците КЦО 1 и КЦО 2 види Анекс III. 
 
Откако ќе се пополнат, обрасците се испраќаат до следното повисоко ниво на 
обвинителството по пошта или рачно се испорачуваат еднаш годишно. Така, 
секое основно обвинителство ги доставува збирните табели до надлежното Више 
јавно обвинителство, каде сите податоци се збираат на регионално ниво и потоа 
се испраќаат во Државното јавното обвинителство. Овде, сите регионални 
податоци се збираат до национално ниво. 
 
Специјалното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција ги 
користи истите обрасци со дополнителна поделба според прекршоци (со неколку 
категории на кривични прекршоци, некои конкретни прекршоци по член од 
Кривичниот законик и некои преостанати категории кои формираат група на 
одреден број прекршоци). Годишните извештаи на Специјалниот обвинител се 
испраќаат директно до Државното обвинителство. Покрај тоа, Специјалниот 
обвинител за ОК испраќа и редовни информации до основните јавни 
обвинителства за секоја мерка на притвор наложена за обвинети лица. 
 
Сите статистички табели се пополнуваат рачно од страна на обвинителите или 
посебен административен персонал 11 со броење на бројот на лица и случаи од 
регистрите на кривични дела. Само во Скопје се користи електронски систем на 
управување со предмети од 2005 година, паралелно со рачното собирање на 
податоци. Овој систем, кој беше тестиран во Скопје како пилот во рамките на 
проект финансиран од ЕУ, продуцира понедетаљна статистика од рачното 
собирање податоци (пр. тој не собира податоци за непознати сторители). 
Електронскиот систем на управување со предмети требаше пред извесно време 
да се прошири на целата територија на земјата, но сè уште не е инсталиран во 
сите обвинителства.  
 
 
Во однос на вториот проток на податоци, управуван од Државниот завод за 
статистика, податоците се собираат по пат на посебни статистички прашалници. 
Конкретно, Одделението за социјални служби,  (судски и јавни статистики, 
социјална заштита, здравствена статистика, образование и наука) во рамките на 
Секторот за социјална статистика на Државниот завод за статистика добива 
единечна евиденција за лица, од сите јавни обвинителства и првостепени судови 
во земјата.12  
 
Конкретно, обвинителствата ги пополнуваат статистичките обрасци „СК-1“ и „СК-
3“ по приемот на кривичната пријава од полицијата и откако е започната првата 
постапка по пријавата (не неопходно судско рочиште). Бројната единица во овие 
статистички обрасци е лицето. Поединечно се собираат податоци за „полнолетни 
сторители на кривично дело“, односно лица над 18 години кога го извршиле 

                                                 
11 Специјалното обвинителство за ОК нема посебен административен персонал кој ќе ги внесува податоците.  
12 Во рамките на ДЗС, двајца вработени се занимаваат исклучиво со податоци за кривични дела , под надзор на 
Шефот на одделот. Тие добиваат помош за кодирање и внесување на податоците од персоналот на 
Одделението за поддршка на анкети и внес на податоци на Секторот за информатичка поддршка. Види и: 
http://www.stat.gov.mk/english/glavna_eng.asp. 
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кривичното дело, и за „малолетни сторители на кривично дело“, односно лица 
помлади од 18 години кога го извршиле кривичното дело.13 
 
Статистичкиот образец СК 1 евидентира статистика за пријавени полнолетни 
лица, познати и непознати.14 Евидентираните податоци вклучуваат: 

− податоци за обвинетото лице: име, презиме, пол, датум и место на раѓање, 
место на живеење, дали е лицето познато или непознато, итн.; 

− податоци за кривичното дело (во случај на повеќе прекршоци, единствено 
главниот прекршок): правна квалификација (член и став од кривичниот 
законик), датум на извршување на кривичното дело, дали прекршокот 
предизвикал штета на имот, итн.; 

− податоци за постапката: кој ја поднел кривичната пријава, како е пријавата 
доставена во обвинителството (директно или преку МВР), вид на одлука 
(отфрлање на обвинението, прекинување на истрагата, издавање на 
обвинение) и причини за истата; 

− податоци за времетраењето на постапката (датум на прием на пријавата, 
датум на почеток на истрагата, датум на донесување на одлука). 

 
 
Статистичкиот образец СК 3 евидентира статистика за пријавени малолетници. 
Евидентираните податоци вклучуваат:  
 

− податоци за обвинетото лице: име, презиме, пол, датум и место на раѓање, 
место на живеење, професија, брачна состојба, образование, училиште кое 
го посетува, дали го извршил кривичното дело сам или со други лица, колку 
лица биле вклучени, дали постои претходно осудување, дали малолетникот 
бил претходно во притвор и, доколку да, колку долго, итн.;  

− податоци за кривичното дело (во случај на повеќе прекршоци, единствено 
главниот): правна квалификација (член и став од кривичниот законик), датум 
на извршување на кривичното дело, дали прекршокот предизвикал штета на 
имот, дали имало обид за кривично дело или истото е извршено, колку 
кривични дела биле извршени (доколку повеќе од едно); 

− податоци за постапката: кој ја поднел кривичната пријава, како е пријавата 
доставена во обвинителството (директно или преку МВР), вид на одлука и 
причини за истата; 

− податоци за семејството на малолетникот: дали малолетникот е роден во 
или надвор од брачна заедница, дали родителите живеат заедно или не, со 
кого живее малолетникот, професија на мајката и таткото;  

− податоци за времетраењето на постапката (датум на прием на пријавата, 
датум на почеток на истрагата, датум на донесување на одлука). 

 
Еднаш годишно, Државниот завод за статистика доделува кодови според листа 
на кодови и сите податоци се внесуваат во Acсess база на податоци за 
дополнителна обработка.  
 
 
 

 
13 Малолетник кој извршил кривично дело со навршени 14 години но помлад од 16 години се нарекува „помлад 
малолетник“ кој не може да биде казнет, но може да му се изречат воспитни мерки. Малолетник кој извршил 
кривично дело со навршени 16 години но помлад од 18 години се нарекува „постар малолетник“ кој може да 
добие казна малолетнички затвор.  
14 Лице пријавено како непознат сторител е непознато лице кое е обвинето за кривичен прекршок во Јавното 
обвинителство, и кое останува непознато и по една година од денот на доставување на пријавата.  



 

2.2.3.2. Правила на броење 
 
Стандард 
Упатствата на меѓународно ниво укажуваат дека можеби е соодветно да се примени правилото на 
„Главен прекршок“ при броењето и пријавувањето на лица. Писмените правила на броење треба да 
дадат осврт најмалку на прашањето дали правилото на Главен прекршок се применува или не; како 
се бројат повеќекратните прекршоци и како се бројат прекршоците извршени од страна на повеќе 
лица. 
 
 
Процена 
 
Во однос на внатрешниот систем на собирање на податоци на Јавното 
обвинителство, не постојат писмени упатства кои обезбедуваат конзистентна  
изработка и збирање на статистиките од сите обвинителства. Во пракса, од сите 
обвинителства се очекува да ги бројат сите прекршоци и сите прекршители (што 
значи дека не може да се примени правилото на “Главен прекршок“). Не е јасно 
дали овие и други правила на броење се еднообразно применети во сите 
обвинителства.  
 
Во однос на собирањето податоци на Државниот завод за статистика, постојат 
општи пишани упатства за пополнување на обрасците. Тие беа за прв пат 
издадени во 1999 година, постојно се во процес на ажурирање и ќе бидат 
достапни и во електронска форма. Според овие упатства, кога повеќе лица 
учествувале во извршување на кривично дело, секој учесник се брои како 
посебна единица на опсервација, со примена на посебен образец. Во секоја 
единечна евиденција за лица, вклученоста на соучесници се евидентира во 
посебно поле. 
 
 
 
 

2.2.3.3.  Покриеност: географска и институционална 
 
Стандард 
Податоци од единечните евиденции треба да се соберат од сите обвинители во територијалната 
надлежност на централна институција.  
 
 
Процена 
 
Во однос на внатрешното собирање на податоци, сите обвинителства ги 
поднесуваат своите податоци до следното повисоко ниво, кои потоа се 
централизираат од страна на Државното јавно обвинителство. 
 
 
Во однос на собирањето на податоци од страна на ДЗС, се примаат податоци од 
сите обвинителства (вклучувајќи го и Специјалниот обвинител за ОК и корупција) 
во територијалната надлежност на земјата. Во некои случаи, треба да се 
испраќаат потсетници до поединечните обвинителства за проследување на 
податоците. Податоците добиени од ДЗС може да се расчленат до општинско 
ниво, иако податоците се објавуваат единствено на национално ниво. 
 
 
 

20 20 20 
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2.2.3.4. Навременост и периодичност 
 
Стандард 
Податоците од сите обвинителства треба редовно да се собираат и да се соопштуваат. 
 
Процена 
 
Во однос на внатрешното собирање податоци, Јавното обвинителство ги добива 
статистичките табели од Вишите јавни обвинителства (регионално ниво) еднаш 
годишно. Податоците за претходната година треба да се соопштат до крајот на 
јануари секоја година. 
 
Во однос на системот на собирање податоци управуван од Државниот завод за 
статистика, преносот на податоците се случува еднаш месечно. На крајот од секој 
месец, обвинителствата ги собираат сите обрасци од тој месец и ги испраќаат по 
пошта до Државниот завод за статистика. Постои загриженост во однос на 
навременоста и целосноста на ваквото собирање статистички податоци.  
 
 
 
 

2.2.4. Излезни резултати (Изработка на статистика) 
 

2.2.4.1. Потврдување и статистичка анализа на податоци  
 
Стандард 
Статистичките податоци треба да се проверат во однос на нивната конзистентност, точност и 
сигурност. Доколку се јават неконзистентности или сомнежи за сигурноста на податоците, треба да 
се изврши истражување за можни извори на грешки во собирањето, преносот или збирот на 
податоците. Откако ќе се утврди точноста и сигурноста на податоците, голем дел од анализата 
може да се даде во форма на едноставна описна статистика, како што е зачестеност, процент, 
стапки и стапки на промена.  
 
 
Процена 
 
Во однос на внатрешното собирање податоци од Јавното обвинителство, не се 
врши проверка на податоците примени од претходното ниво поради природата на 
таквите податоци (во збирни табели). Кога пополнетите табели се потпишани од 
страна на Главниот обвинител на секое обвинителство, тие се сметаат за 
валидни и конечни. Табелите се испраќаат заедно со коментари врз основа на 
некои основни анализи извршени на локално ниво (апсолутни бројки и проценти). 
Истата основна анализа се врши и на повисоките нивоа. Очигледно, достапните 
ресурси на персонал не дозволуваат пософистицирана анализа. Податоците 
понекогаш се поврзани со ресурсните податоци за планирање на работниот 
товар во рамките на секое обвинителство.  
 
Во однос на собирањето податоци од страна на Државниот завод за статистика, 
откако заводот ќе ги добие статистичките обрасци се вршат основни статистички 
проверки: прво, проверка на покриеноста за да се утврди дали сите канцеларии 
испратиле податоци; второ, се врши автоматизирана „логичка контрола“ кога 
досиејата за поедини случаи се внесуваат во електронската база на податоци. 
Кога ќе се забележат неконзистентни податоци, персоналот на Државниот завод 
за статистика ќе изврши прилагодувања каде што е можно, или ќе контактира со 
канцеларијата која ги испратила податоците заради појаснување.  
 



 

ДЗС не врши конкретна анализа на добиените податоци и вообичаено само 
апсолутни бројки се вклучени во неговите публикации за кривично право (види 
подолу). Покрај тоа, некои стапки и процентни промени се пресметуваат за 
статистичкиот годишник (Македонија во бројки) или на конкретно барање. 
 
 
 

2.2.4.2.  Известување и дисеминација  
 
Стандард 
За бројот на гонети лица во текот на една година треба да се извести со поделба според 
кривичната пријава, во однос на релевантните правни одредби. Поделбите на лица според видот 
на кривичното дело  треба да ги вклучуваат најмалку следниве категории: убиство со умисла; 
напад; силување; сексуален напад/сексуално насилство; сексуални престапи против деца; грабеж; 
кражба; провала; домашна провала; кражба на моторно возило; проневера; кривично дело 
поврзано со дрога; трговија со дрога; киднапирање; вклученост во организиран криминал; перење 
пари; корупција; трговија со луѓе; криумчарење мигранти; интернет криминал и криминал кој 
вклучува расизам и ксенофобија. 
 
Процена 
 
Во однос на внатрешното собирање податоци од Јавното обвинителство, тие се 
чуваат за внатрешни цели и сè уште не се објавени. 
 
Во однос на собирањето податоци од страна на Државниот завод за статистика, 
ДЗС подготвува Годишен извештај во март или април секоја година и го испраќа 
до Собранието. Истиот е достапен единствено на македонски јазик. Податоците 
кои се однесуваат на Специјалното обвинителство за организиран криминал и 
корупција се дадени како посебно поглавје во овој извештај. На посебно барање, 
статистики може да се обезбедат и до други институции. 
 
Државниот завод за статистика подготвува годишно издание Сторители на 
кривични прекршоци, кое содржи избор од собраните податоци. Повеќето 
статистики обезбедуваат поделба според видот на кривичното дело. 
Публикацијата е достапна бесплатно на интернет страницата на ДЗС на 
македонски и англиски јазик и се објавува помеѓу јуни и август секоја година за 
претходната година (одредени податоци може да бидат достапни и во билтенот 
на ДЗС кој излегува порано истата година). Види Анекс VI за листа на табели 
содржани во публикацијата. 
 
 
 

2.3. Судска статистика 
 

2.3.1. Вовед 
 

2.3.1.1.  Институции надлежни за собирање и управување со 
податоци  

 
ПЈРМ има тристепен судски систем, кој го сочинуваат Врховниот суд, 27 основни 
судови и 5 апелациони судови.  
 
Постојат две главни форми на собирање на податоци од судовите: 

22 22 22 
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a. првата е управувана од Одделението за статистика на Министерството 
за правда.15 Тоа собира податоци од сите судови на сите нивоа;  

б.  втората ја врши Државниот завод за статистика. ДЗС собира единечни 
евиденции од сите првостепени судови во земјата. 

 
 
 

2.3.2. Внес на податоци (евидентирање на кривични дела) 
 

2.3.2.1.  Внес на податоци 
 
Стандард 
Податоците за сите обвиненија и лица изведени пред судовите треба да се евидентираат од страна 
на надлежните органи. Прагот за покренување на судска постапка („лице изведено пред кривичен 
суд“) треба јасно да се дефинира. Меѓународните и стандардите на ЕУ прелагаат судските органи 
да користат систем на единечна евиденција кој содржи детали на обвинението или обвиненијата 
припишани на секое лице (по релевантен дел/членови од Кривичниот законик) и конечниот судски 
диспозитив (детали за ослободителна или осудителна пресуда и казна). Досиејата на лица треба да 
содржат детали за возраста, полот, етничката припадност, односот помеѓу прекршителот и жртвата, 
државјанство и географска област на престој. 
 
 
Процена 
 
На локално ниво, откако извештајот на обвинителот со обвинението ќе пристигне 
во судот, тој рачно се заведува како случај во судскиот регистар на хартија. 
Постојат два вида регистри, еден за случаи кои вклучуваат полнолетни лица и 
еден за случаи кои вклучуваат малолетници. Податоците заведени во регистарот 
за полнолетни лица содржат реден број доделен на случајот; податоци за тоа кој 
го покренал обвинението; идентитет на обвинетото лице; правна квалификација 
на делото според член од Кривичниот законик; преземени мерки (притвор, 
апсење пред започнување на судењето); одлуки за запирање или отфрлање на 
случајот; пресуда (ослободителна, осудителна пресуда според вид и казна, итн.); 
жалбена постапка; времетраење на постапката и други информации за истата. За 
целосна листа на евидентирани податоци, види Анекс V. 
 
Многу слични податоци се евидентираат во судскиот регистар за малолетници.  
 
Во судскиот регистар, во секој ред се евидентира по еден случај. Информациите 
за жалби се евидентираат во првостепениот суд. За таа цел, информациите 
повторно се враќаат до првостепениот суд откако ќе се донесе конечната одлука. 
 
Сега постои нов систем на евидентирање во судовите. Тој се нарекува ACCMIS 
(Автоматизиран информатички систем за управување со судски предмети) 
финансиран од УСАИД. Целото правосудство (обвинителство, судови, полиција и 
МВР) е поврзано со системот во виртуелна приватна мрежа (VPN). Од јануари 
2009 година, сите судови имаат ист софтвер. Користењето на системот е 
задолжително од 1 јануари 2010 година. „Стариот“ систем за управување со 
предмети „на хартија“ така ќе биде заменет со целосно електронска постапка. 
Сите досиеја сега се во електронска форма (вклучувајќи и записници од 
расправи, итн.). Сите податоци се внесуваат во стандарден образец на интернет, 
а некои податоци може исто така да се извлекуваат он-лајн. Можно е 
пребарување на сите дефинирани полиња, во зависност од нивото на 

                                                 
15 Формалното име на одделението е „Одделение за судови, јавно обвинителство и други правосудни органи“ 
при Секторот за правосудство при Министерството за правда.  



 

овластување. „Старите“ случаи кои потекнуваат од пред 2010 година сè уште не 
се во системот. Некои судови внесуваат постари предмети во системот, но тоа не 
е задолжително и се прави само во Судот Скопје 1.  
 
 
 

2.3.2.2.  Нумерирање на досиеја и интегриран број на досие 
 
 
Стандард 
Добра практика е во судското досие да се додели  „интегриран број на досие“ (IFN) за лица 
осомничени за извршување на кривично дело. IFN треба да биде ист како и оној доделен на 
досието за лице на ниво на полиција и обвинителство. Досието на лицето потоа може да се поврзе 
со досиејата на полицијата и обвинителството преку IFN со цел да се пресметаат конкретни стапки 
на сузбивање, просечно време на обработка и други показатели на учинок. Разликите помеѓу 
обвинението и полициската класификација на инциденти треба јасно да се дефинираат.  
 
 
Процена 
 
По приемот на обвинението на обвинителот од страна на писарницата во судот, 
првостепениот суд отвора досие и на предметот му се доделува единствен 
идентификационен број. Бројот на досието не им се кажува на другите 
институции на кривично право. Како резултат, автоматското лоцирање на истиот 
предмет во полицијата, обвинителството и судовите не е можно со примена на 
истиот број на досие (пр. лоцирање на предметот може да се изврши само 
рачно).  
 
 
 

2.3.2.3. Систем на класификација на прекршоци 
 
Стандард 
Единечната евиденција за лица изведени пред судовите содржи едно или повеќе јасни кривични 
обвиненија со упатување на релевантните правни одредби. Разликите помеѓу обвинението и 
полициската шема на класификација на инциденти се јасно дефинирани. Шемата на обвиненија 
еднакво се применува од страна на сите судови. 
 
Процена 
 
Податоците се заведуваат во судскиот регистар по членови и ставови од 
Кривичниот законик. Кога еден предмет вклучува повеќе кривични пријави, се 
евидентираат сите кривични пријави.  
 
 

2.3.3. Проток на информации 
 

2.3.3.1.  Од локално на централно ниво 
 
Стандард 
Податоците од сите судови треба да се соопштуваат во еднообразен формат со примена на 
шемата за класификација на кривични дела до централната институција.  
 
 
Процена 
 

24 24 24 
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Од поединечната евиденција до збирното ниво, се користат стандардизирани 
обрасци за собирање податоци. Како што е погоре споменато, постојат два 
протока на податоци:  
 

a. од судовите до Одделението за статистика на Министерството за 
правда16; 

б.   од првостепените судови до Државниот завод за статистика. 
 
Во однос на внатрешниот проток на податоци (од судовите до Министерството за 
правда), стандардни Excel табели (исти на сите нивоа) рачно се пополнуваат (со 
броење на предмети и лица од регистарот на кривични дела) во електронски 
документ, и потоа се печатат, се потпишуваат и се испраќаат до Министерството 
за правда. Пренесувањето се врши на хартија и по електронска пошта еднаш 
месечно и на три месеци.   
 
Во табелите се внесуваат главно информации за функционирањето на 
правосудството. Податоците се поделени по вид на предмет и по секој 
поединечен судија. Главната табела ги содржи следните податоци за движењето 
на предметите во секој суд: 

- број на нерешени предмети од претходниот период; број на нови 
предмети; број на решени предмети; број на завршени предмети; вкупен 
број на предмети, по вид на предмет (првостепени, отфрлени, вкупно).   
 

Овие табели треба да се пополнуваат месечно. Табелите содржат основни 
анализи со споредување на месечниот збир и подзбир со истите податоци 
евидентирани во истиот месец од претходните две години).   
 
Друга табела дава месечен преглед на бројот на нерешени случаи за секој 
судија. Постојат различни табели за евидентирање на случаи кои вклучуваат 
полнолетни и малолетни лица.  
 
Овие табели за внатрешно евидентирање не содржат поделба по вид на 
прекршок, бидејќи нивната цел е следење на квалитетот и квантитетот на 
работата на судовите и на секој поединечен судија. Единствен исклучок се врши 
за предметите од областа на организираниот криминал (ОК) и корупцијата: на нив 
работи посебен оддел (Одделот за организиран криминал и корупција) на 
Основниот суд Скопје 1. За сите предмети од областа на ОК и корупција по кои 
постапува овој суд, судските службеници пополнуваат табела со поделба по вид 
на прекршок (член и став од Кривичниот законик) со следните информации:  

− број на обвиненија 
− број на обвиненија со помалку од 3 години затворска казна 
− број на првостепени пресуди 
− број на извршителни пресуди 
− број на осудени лица 
− профил на осудените лица (според пол, возраст, државјанство, етничка 

припадност, датум и место на раѓање, адреса)  
− изречена казна 
− број на усвоени мерки (запленување и конфискација на имот) 

 
За предмети од областа на ОК и корупцијата, собраните информации за 
работниот товар на секој судија се исто така малку подетаљни во споредба со 
вообичаените кривични предмети, бидејќи покрај бројот на решени и нерешени 

 
16 Одделението за статистика на Министерството за правда во моментот има персонал од две лица.   



26 26 26 

 

предмети на еден судија, се собираат и информации за бројот на предмети 
подготвени од секој судија, според различното ниво на комплексност (број на 
предмети подготвени за помалку од 15 дена; број на предмети подготвени за 15-
30 дена; број на предмети подготвени за повеќе од 30 дена).  
 
Од крајот на февруари 2010 година, статистичките табели за внатрешно 
евидентирање автоматски се изведуваат и се испраќаат во електронска форма 
до Одделението за статистика на Министерството за правда со примена на 
ACCMIS-системот. За сега, истите информации кои се наведени погоре се 
извлекуваат за статистички цели, но листата на податоци која треба да се 
извлече и да се испрати веројатно ќе биде проширена во блиска иднина. 
 
Во однос на вториот проток на податоци, Државниот завод за статистика добива 
поединечни статистички обрасци за лица од сите првостепени судови во 
земјата.17 Обрасците се испраќаат до Секторот за социјална статистика, 
Одделение за социјални служби,  (судски и јавни статистики, социјална заштита, 
здравствена статистика, образование и наука) при ДЗС во моментот кога 
кривичната постапка официјално е завршена во прв степен и не е обжалена, или 
(кога одлуката била обжалена) во моментот кога одлуката од апелациониот суд 
за конкретен предмет е добиена од страна на првостепениот суд. Статистичките 
обрасци треба да се пополнат од страна на првостепените судови дури и ако 
конечната пресуда е изречена од страна на второстепен суд или од Врховниот 
суд (во овој случај, првостепениот суд е известен од апелациониот суд за исходот 
на одлуката на ниво на апелација). 
 
Единица која се брои во секој статистички образец е лицето. Различни обрасци 
се пополнуваат за полнолетни лица (‘SK-2’) и малолетници (‘SK-4’). Полнолетни 
се лицата со навршени 18 годишни при извршувањето на кривичното дело, 
додека малолетници се лицата помлади од 18 години при извршувањето на 
кривичното дело.18 
 
Статистичкиот образец SK 2 евидентира судски статистики за обвинети и 
осудени полнолетни лица.19 Евидентираните податоци вклучуваат:  

- податоци за обвинетото лице: име, презиме, пол, датум и место на раѓање, 
место на живеење, професија, граѓански статус, образование, улога во 
кривичното дело (дали го извршил сам, во соработка со други, како 
соучесник, помошник), број на лица вклучени во кривичното дело, дали 
лицето претходно било осудувано, дали лицето претходно било во притвор 
и, доколку да, на колкав период, итн.; 

- податоци за кривичното дело (во случај на повеќе прекршоци, се 
евидентира единствено главниот прекршок: правна квалификација (член и 
став од Кривичниот законик), датум и место на извршување на кривичното 
дело, дали кривичното дело предизвикало штета на имот, дали имало обид 
за кривично дело или истото е извршено, дали лицето се обвинува за 
повеќе од едно кривично дело (доколку да, колку); 

                                                 
17 Прашалниците се доставуваат до првостепените судови од страна на ДЗС на крајот од секија година за да се 
овозможи собирање на статистики во следната година. Секој образец се однесува на секое лице на кое му се 
суди.. 
18 Малолетник кој извршил кривично дело со навршени 14 години но помлад од 16 години се нарекува „помлад 
малолетник“ кој не може да биде казнет, но може да му бидат изречени воспитни мерки. Малолетник кој 
извршил кривично дело со навршени 16 години но помлад од 18 години се нарекува „постар малолетник“ кој 
може да добие казна  малолетнички затвор. 
19 „Обвинето лице“ е полнолетно лице против кое се покренува предложено обвинение или приватна судска 
постапка. Тоа исто така се однесува на лице против кое е завршена судска постапка со полноважна судска 
одлука. „Осудено лице“ е полнолетно лице кое се прифаќа како одговорно, против кое се наметнати казнени 
мерки. 
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- податоци за судската одлука: вид на одлука и причини за истата; 
- податоци за казна: главна казна, дали казната е ублажена, дали е одобрен 

условен отпуст, дали е наметната дополнителна казна, алтернативни 
мерки, безбедносни мерки, конфискација на имот, итн.; 

- податоци за времетраење на постапката: датум на пријава, датум на 
обвинение, датум не пресуда). 

 
Статистичкиот образец SK 4 евидентира судски статистики за обвинети или 
осудени малолетници.20 Евидентираните податоци ги вклучуваат истите 
информации како и образецот SK 2 за полнолетни лица, дополнет со 
дополнителни податоци карактеристични за малолетници (како што се податоци 
за семејството на малолетникот). 
 
Статистичките обрасци треба да се испратат еднаш месечно од секој суд до 
Државниот завод за статистика. Еднаш годишно ДЗС доделува кодови според 
листата на кодови и сите податоци се внесуваат во Access база на податоци. 
 
 
 

2.3.3.2. Правила на броење 
 
Стандард 
Јасни правила за евидентирање на податоците треба да се издадат до сите одделенија за 
евидентирање на податоци и да се применуваат еднообразно низ целиот систем. Писмените 
правила на броење треба да дадат осврт најмалку на прашањата дали се применува правилото на 
Главен прекршок или не; како се смета лице кое е осудено за повеќе прекршоци од истиот вид (како 
едно или две или повеќе лица), и како се смета лице по кое повеќепати се постапувало во текот на 
иста година. 
 
 
Процена 
 
Во однос на внатрешното собирање податоци од страна на Министерството за 
правда, не постојат пишани упатства за начинот на пополнување на 
статистичките обрасци. Во пракса, кога има случај со повеќе прекршители 
изведени пред суд, сите се бројат. Во случај кога едно лице е осудено за 
повеќекратни прекршоци, се смета само еден (вкупната казна за лицето). 
 
 
Во однос на собирањето податоци на Државниот завод за статистика, постојат 
општи пишани упатства за пополнување на обрасците. Тие беа за прв пат 
издадени во 1999 година, во моментов се во процес на ажурирање и ќе бидат 
достапни и во електронска форма. Според овие упатства, кога повеќе лица се 
обвинети за вршење кривично дело, секој учесник се брои како посебна единица 
на опсервација, со примена на посебен образец. Во секоја евиденција на единици 
за лица, вклученоста на соучесници се евидентира во посебно поле. 
 
 
 

 

                                                 
20 „Обвинет малолетник“ е малолетник против кој постапката пред Советот е запрена или не се изречени 
законски санкции, како и ментално непресметлив малолетник против кој е прогласена одлука за мерки на 
преострожност. „Осуден малолетник“ е малолетен сторител на кривично дело против кој е изречена законска 
казна со судска одлука – малолетнички затвор или воспитни мерки. 
 



 

2.3.3.3. Покриеност: Географска и институционална 
 
 
Стандард 
Податоци од сите единечни евиденции треба да се соберат од сите судови во територијалната 
надлежност од страна на централна институција.  
  
 
Процена  
 
Во однос на внатрешното собирање податоци, сите судови ги поднесуваат 
потребните табели до Министерството за правда, па така статистиките кои ги 
добива Министерството за правда ја покриваат целата територија и сите судови. 
Во однос на собирањето податоци на Државниот завод за статистика, податоци 
се добиваат од сите првостепени судови и ги опфаќаат сите конечни одлуки, 
вклучувајќи ги и одлуките на ниво на апелација. 
 
 
 

2.3.3.4.  Навременост и периодичност 
 
Стандард 
Податоци од сите судови треба редовно да се собираат и да се објавуваат.  
 
Процена 
 
Во однос на внатрешното собирање податоци, од судовите се бара рачно да ги 
бројат предметите од своите регистри и да го внесат збирниот резултат во 
табелите на крајот од секој месец. Од сите судови се бара да ги испратат таквите 
табели со податоци до Министерството за правда на секои три месеци по пошта 
или електронска пошта. 
 
Во однос на собирањето податоци од страна на Државниот завод за статистика, 
од судовите се бара да испраќаат податоци еднаш месечно. На крајот од секој 
месец судовите ги собираат сите обрасци и ги испраќаат по пошта до Државниот 
завод за статистика. Податоците се собираат и се објавуваат од страна на ДЗС 
на годишна основа. 
 
 
 

2.3.4. Излезни резултати (Изработка на статистика) 
 

2.3.4.1. Потврдување и статистичка анализа на податоци  
 
Стандард 
Статистичките податоци треба да се проверат во однос на нивната конзистентност, точност и 
сигурност. Доколку се јават неконзистентности или сомнежи за сигурноста на податоците, треба да 
се изврши истражување за можните извори на грешки во собирањето, преносот или збирот на 
податоците. Откако ќе се утврди точноста и сигурноста на податоците, голем дел од анализата 
може да се даде во форма на едноставна описна статистика, како што е зачестеност, процент, 
стапки и стапки на промена. 
 
 
Процена 
 

28 28 28 
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Во однос на внатрешниот проток на податоци од судовите до Министерството за 
правда, збирните табели добиени од Одделението за статистика на МП се 
проверуваат во однос на нивната конзистентност и технички грешки. Доколку е 
потребно, се контактира со канцеларијата која ги испратила за појаснување. 
Одделението за статистика врши збир и табелирање на податоците на 
национално ниво. Дополнителна анализа на податоците врши Секторот за 
правосудство, како и други сектори на МП, во зависност од нивните потреби и ад 
хок барања на министерството. Податоците главно се анализираат за да се 
процени ефикасноста на судовите и на поединечните судии. Анализата е 
најчесто многу базична, и се состои од пресметување на проценти и стапки на 
промена за следење на варијации од една во друга година. 
 
Во однос на собирањето податоци од страна на Државниот завод за статистика, 
откако канцеларијата ќе ги добие статистичките обрасци се вршат основни 
статистички проверки: прво, проверка на покриеност за да се утврди дали сите 
канцеларии испратиле податоци; второ, се врши автоматизирана „логичка 
контрола“ кога досиејата за поедини случаи се внесуваат во електронската база 
на податоци. Кога ќе се забележат неконзистентни податоци, персоналот на 
Државниот завод за статистика ќе изврши поправки каде што е можно, или ќе  
контактира со канцеларијата која ги испратила податоците заради појаснување.  
 
 ДЗС не врши конкретна анализа на добиените податоци и вообичаено само 
апсолутни бројки се вклучени во неговите публикации за кривично право (види 
подолу). Покрај тоа, некои промени на стапки и проценти се пресметуваат на 
посебно барање. 
 
 
 

2.3.4.2. Објавување и дисеминација 
 
Standard 
За бројот на осудени лица во текот на една година треба да се известува со поделба според видот 
на кривичното дело; возраста; полот и државјанството. Поделбите на лица според видот на 
кривичното дело  треба да ги вклучуваат најмалку следниве категории: убиство со умисла; напад; 
силување; сексуален напад/сексуално насилство; сексуални престапи против деца; грабеж; кражба; 
провала; домашна провала; кражба на моторно возило; проневера; кривично дело поврзано со 
дрога; трговија со дрога; киднапирање; вклученост во организиран криминал; перење пари; 
корупција; трговија со луѓе; криумчарење мигранти; интернет криминал и криминал кој вклучува 
расизам и ксенофобија. 
 
 
Процена 
 
Статистики за работата на судовите не се вклучени во Годишниот извештај на 
Министерството за правда, но некои статистички табели се достапни на 
македонски јазик на интернет страниците на поединечни судови.21 
 
Државниот завод за статистика ја подготвува годишната публикација Сторители 
на кривични прекршоци, која вклучува избор од собраните податоци. Повеќето 
статистики даваат поделба според видот на кривичното дело. Статистиките се 
објавуваат посебно за полнолетници и малолетници. Публикацијата е достапна 
на интернет страницата на ДЗС на македонски и англиски јазик и се објавува 
помеѓу јуни и август секоја година за претходната година (одредени податоци 

                                                 
21 Од интернет страницата на Министерството за правда (www.pravda.gov.mk), има линкови до интернет 
странците на судовите од каде овие статистики се достапни. Во моментов, судовите се во процес на 
поставување на стандардните статистички табели на интернет и не се опфатени сите судови.  

http://www.pravda.gov.mk/
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може да бидат достапни и во билтенот на ДЗС кој излегува порано истата 
година). Види Анекс VI за листа на табели содржани во публикацијата. 
 
 
 
 
2.4. Статистики за перење пари 
 
 
Стандард 
Директивата 2005/60/ЕЗ за спречување на употреба на финансискиот систем за целите на перење 
пари содржи извесен број минимум прашања за кои треба да биде достапна статистика. Работна 
група на Еуростат во моментов врши пилот–собирање на многу конкретна листа на податоци за 
перење пари која се темели на Директивата 2005/60/ЕЗ.22 Листата вклучува податоци за голем број 
Извештаи за сомнителни трансакции (STR), Извештаи за готовински трансакции (CTR), налози за 
одложување, истраги за перење пари, откриени операции на криумчарење готовина, сомнителни 
активности со готовина на гранични премини, STR-и истражувани од страна на органи за 
спроведување на законот и STR-и кои не се истражувани, како и бројот на персонал посветен полно 
работно време (или еквивалент на полно работно време) на перење пари во FIU и во агенциите за 
спроведување на законот. Покрај тоа, треба да се соберат податоци за бројот на покренати 
обвиненија, поделени по горе наведените основи, како и податоци за бројот на осудителни и 
ослободителни пресуди за таквите обвиненија. Податоците за осудените и ослободените лица 
треба да се поделат според „трета страна“ и „самостојно перење“, според обвинение, вид на 
пресуда, возраст, пол и националност. Статистките за бројот на постапки на замрзнување и 
конфискација и бројот на барања примени за налози за замрзнување и конфискација треба да 
укажуваат на вредноста на замрзнатиот и конфискуваниот имот и повратените износи. Примарниот 
извор на податоци се предвидува од страна на Единицата  за финансиско разузнавање (FIU) во 
рамките на органите за спроведување на законот. 
 
 
 
Процена 
 

2.4.1. Институции вклучени во собирање на податоци и изработка на 
статистики  

 
Управата за спречување на перење пари и финансирање тероризам е правен 
субјект во рамките на Министерството за финансии и претставува Единица за 
финансиско разузнавање (FIU) на ПЈРМ.23 Нејзина мисија е откривање и 
спречување на перење пари и финансирање тероризам преку финансиски 
мониторинг.24 Конкретно, управата работи на:  
− перење пари, како што е дефинирано во член 273 од Кривичниот законик;  
− финансирање тероризам, како што е дефинирано со многу членови од 

Кривичниот законик.  
 

2.4.2.  Внес на податоци 
 

                                                 
22 Групата показатели пилотирана од Еуростат не претставува (сè уште) обврзувачки европски стандард, но 
сепак обезбедува важна насока во однос на приоритетите кои се развиваат во рамките на ЕУ за перењето пари.   
23  Управата беше првично наречена Директорат за спречување на перење пари и започна со своите активности 
во март 2002 година, кусо по влегувањето во сила на Законот за спречување на перење пари во август 2001 
година. Во јануари 2008 година, институцијата го доби постојното име и статус. Најновата верзија на законот за 
перење пари е од јануари 2008 година, и ги усогласи постојните регулативи со 3-тата директива против перење 
пари на ЕУ. Собранието во моментот дискутира за дополнителни измени. 
24 Управата ја сочинуваат два Сектори  и неколку одделенија (сектор за регулација и развој на систем со 4 
одделенија: одделение за правни и административни работи, одделение за меѓународна соработка и развој на 
системот, одделение  за информатичка технологија и одделение за спречување на финансирање тероризам); 
Сектор за спречување на перење пари и инспекциски надзор со 3 одделенија: одделение за инспекциски 
надзор, одделение за аналитика и одделение за спречување на перење пари).  . 
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Почетната точка за собирање на податоци се извештаите добиени од FIU од 
субјектите кои се обврзани да пријавуваат податоци (банки, кредитни институции, 
финансиски институции, ревизори, казина, итн.). Овие субјекти треба да  
подготвуваат три вида извештаи за трансакции според членот 29 од Законот за 
перење пари и финансирање тероризам: 
 
(a) извештај за сомнителна трансакција (STR) кога постои сомнеж дека клиентот, 
трансакцијата или сопственикот се поврзани со перење пари или финансирање 
тероризам;  
(б) извештај за готовинска трансакција (CTR) во случај на готовински трансакции 
во износ од 15.000 ЕУР или повеќе, и  
(в) извештај за поврзана готовинска трансакција (CCTR) во случај на неколку 
поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 ЕУР или повеќе.  
 
При пријавувањето на овие трансакции, обврзаните субјекти користат стандардни 
обрасци. Обрасците кои се користеле помеѓу 2004 и 2008 година се заменети со 
нови подетаљни обрасци.  
На пример, образецот за STR-и ги собира следниве информации:  
 

− Податоци за субјектот кој пријавува и датумот на доставување на 
извештајот  

− Податоци за лицето на кое се однесува извештајот (име, презиме, 
позиција, матичен број, адреса, место на живеење, итн.)   

− Податоци за лицето кое ја врши трансакцијата 
− Податоци за сметката која се користи за трансакцијата (број, датум на 

отворање, вид, лица кои имаат пристап до сметката, итн.)  
− Податоци за трансакцијата (опис, вид, износ, валута, датум и час на 

извршување, итн.)  
− Кривично дело за кое постои сомнеж (перење пари или финансирање 

теориризам) 
 
Слични податоци, иако помалку детаљни, се собираат за готовински трансакции 
и поврзани готовински трансакции.  
 
 

2.4.3. Проток на податоци 
 

Обрасците за трансакциите (б) и (в) погоре се поднесуваат во електронска форма 
во кодирана интернет порака од субјектите кои пријавуваат до FIU. За STR-и, 
системот на пренос во моментот сè уште е делумно рачен а делумно 
електронски; сепак, во блиска иднина се очекува сите преноси на информации да 
бидат целосно електронски.  
 
 
 
 
Преминот кон целосно електронски пренос на STR-и беше прво имплементиран 
во банките и постепено се проширува на сите субјекти кои се обврзани да 
пријавуваат податоци. Соработката со субјектите кои се обврзани да пријавуваат 
податоци е подобрена во текот на изминатите неколку години.  
 
Обрасците за CTR-и и CCTR-и ги прима Одделението за аналитика, каде се врши 
прва проверка на добиените информации со примена на внатрешни бази на 
податоци (поврзани трансакции, CTR, заеми, прекугранични трансакции, споени 
трансакции), како и со примена на информации достапни во Министерството за 



 

внатрешни работи (пр. криминални досиеја, семејни врски, сопственост на 
автомобил, работна виза, итн.). Размената на информации со МВР се врши по 
пат на кодирани електронски пораки. 
  
По оваа прва проверка, материјалот секојдневно се проверува од страна на 
комисија на чие чело се наоѓа Раководителот на секторот. Комисијата одлучува 
за предметот и за потребата од дополнителни проверки. Кога собраните докази 
за перење пари или финансирање тероризам се доволни, предметот се 
проследува, во зависност од неговите карактеристики, до финансиската полиција, 
МВР (каде се проследува до Одделот за организиран криминал), или директно до 
обвинителството. 
 
 
FIU исто така добива податоци за кривично право за кривични постапки во 
предмети против перење пари од Јавното обвинителство за организиран 
криминал и корупција и општото Јавно обвинителство. Оваа соработка не е 
пропишана со закон и се спроведува единствено доброволно.  
 
 
 

2.4.4. Излез на податоци 
 
Одделението за аналитика има должност да поднесува статистики за 
активностите на канцеларијата на Директорот еднаш седмично (секој 
понеделник). Овие информации автоматски се извлекуваат од електронскиот 
систем, во SPSS формат. Две главни табели се користат за збир на податоци. Се 
извлекуваат следниве статистики: 
 

- започнати случаи кои се темелат на сомнителни трансакции: број на 
случаи на сомнителни трансакции, број на започнати постапки за 
докажување на сомнежот; број на потврдени сомнежи, број на 
непотврдени сомнежи;     

- поврзани случаи со готовина над 100.000 ЕУР: број на случаи на 
готовински трансакции; број на случаи на поврзани готовински трансакции; 
број на пријави од царината за готовина која влегува/минува преку 
границите на државата; најголем износ кој влегува/минува преку границата 
на државата и односниот граничен премин.  

 
Статистиките се користат за следење на системот на доставување на податоци, 
за согледување на слабите страни и за преземање корективни мерки (пр. кога 
има потреба од јакнење на соработката со субјектите кои се обврзани да 
пријавуваат податоци). Статистиките исто така се користат за мерење на 
работниот товар и ефикасноста на персоналот, како и на конечниот исход од 
нивната работа во однос на обвиненија и осудителни пресуди за перење пари и 
финансирање тероризам. 
 
 
Ограничен број на статистики собран од страна на FIU е вклучен во годишниот 
извештај на управата. За да се произведе извештајот, ограничени анализи се 
вршат од страна на секое одделение поединечно и сите информации потоа се 
соединуваат во извештајот. Извештајот вклучува податоци за:  
 

- број на пријави од субјектот кој е обврзан да пријавува податоци: банки, 
штедилници, брокерски фирми, берза, осигурителни компании, 

32 32 32 
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менувачници, нотари, адвокати, царинска управа, надлежни државни 
органи;  

- број на пријави на готовински трансакции поднесени од банки (број на 
CTR-и по банка, секој месец). Истите информации се собираат за 
поврзани трансакции; 

- број на обвиненија и осудителни пресуди за перење пари. Овие 
информации се добиваат од Јавното обвинителство за организиран 
криминал и корупција и општото Јавно обвинителство преку нивна 
доброволна соработка. Овие податоци содржат само малку детали за 
профилот на прекршителите.  
 

 
Извештајот прво се поднесува до Министерството за финансии, а потоа до 
Владата. Потоа се објавува секоја година во март и е достапен на интернет 
страницата на FIU во Македонија.25 
 
 
 
2.5. Статистики за трговија со луѓе (ТЛ) 
 
Стандард 
Врз основа на релевантните рамковни одлуки на Советот на ЕУ и директивите на Советот за 
трговија со луѓе, како и Протоколот на Обединетите нации за спречување, сузбивање и казнување 
трговија со луѓе, Европската Комисија–Генерален директорат за правда, слобода и безбедност 
нарача експертски извештај кој содржи препораки за стандардизирани, споредбени податоци за 
жртви, трговци со луѓе, процесот на тргување и одговорот на кривичното право на трговијата.26 
Податоците кои треба да се соберат27 вклучуваат: вкупен број на идентификувани жртви по земја 
годишно (поделени според пол, возраст, националност, земја на раѓање, и вид на експлоатација); 
вкупен број на жртви по земја годишно кои соработуваат со органите за спроведување на законот; 
вкупен број на трговци со луѓе по земја годишно (според уапсени лица, обвинети лица (според какви 
обвиненија), број на започнати истраги, број на успешно завршени истраги (поделени според пол, 
возраст, националност, земја на раѓање и вид на експлоатација). Покрај тоа, треба да се соберат и 
статистиките за бројот на гонети и осудени трговци со луѓе годишно (според обвинение, поделени 
по пол, возраст, националност, земја на раѓање и вид на експлоатација), како и податоци за казни и 
за жртви кои сведочеле на суд и поднеле барања за надомест, според обвинение. 
 
 
Процена 
 

2.5.1. Институции вклучени во собирање податоци и изработка на 
статистики  

 
Статистиките за трговија со луѓе се собираат од страна на Канцеларијата за 
трговија со луѓе (ТЛ) и криумчарење мигранти на Одделот за организиран 
криминал на Министерството за внатрешни работи. 
 
 
 

                                                 
25 http://www.usppft.gov.mk 
26 Република Австрија, Федерално министерство за внатрешни работи и ИОМ Меѓународна организација за 
миграција. Упатства за собирање податоци за трговија со луѓе, вклучувајќи споредбени показатели. Февруари 
2009 година. Достапни на: 
http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/IOM_Vienna_AT_MoI_Guidelines%20for%20the%20Collection
%20of%20Data%20on%20THB.pdf 
27 Треба да се забележи дека препораките не се обврзувачки туку претставуваат добра појдовна точка за 
конечниот развој на стандардите на ЕУ за конкретна статистика на криминал и кривично право за трговија со 
луѓе.   



 

2.5.2. Внес на податоци 
 
ПЈРМ забранува трговија со луѓе преку членовите 418 а (ТЛ); 418 г (трговија со 
малолетници); 418 б (криумчарење мигранти) и 418 в (организирани криминални 
групи кои се занимаваат со горе наведените активности). Врз основа на овие 
дефиниции, канцеларијата за ТЛ врши истраги и известува директно до 
специјалниот обвинител за организиран криминал и корупција во Скопје. Внесот 
на податоци за прекршоци, осомничени и жртви е дел од редовното собирање 
податоци на полицијата веќе дискутирано во Делот 2.1 од овој извештај. 
 
 
 

2.5.3. Проток на податоци 
 
Покрај редовниот внес и проток на податоци од полициските статистики на 
кривични дела сумирани во Делот 2.1 од овој извештај, канцеларијата за ТЛ води 
две посебни бази на податоци воспоставени како дел од проектот на 
Меѓународниот центар за развивање миграциска политика (ИЦМПД):  
 

- една база на податоци за трговци со луѓе (управувана од Канцеларијата 
за ТЛ): базата на податоци беше воспоставена во 2008 година но се полни 
и со информации за постари случаи (од 2003 година натаму). Податоците 
се внесуваат во базата на податоци од страна на две лица во 
Канцеларијата за ТЛ при покренување на обвиненија: се земаат 
информации од кривичната пријава и потоа се ажурираат како што тече 
кривичната постапка, сè до осудувањето. Базата на податоци собира 
податоци за многу показатели и се води само за внатрешни цели. Базата 
на податоци е надградена во 2009 година заради отстранување на некои 
технички проблеми;   

-  една база на податоци за трговија со луѓе (управувана од 
Министерството за труд и социјална политика): оваа база на податоци 
собира податоци за жртвите на трговија и е лоцирана во Министерството 
за труд и социјална политика. Евидентираните податоци вклучуваат лични 
податоци за жртвите на трговија (како пол и државјанство), третманот кој 
го добиваат и услугите кои им се нудат. 
 

 
 

2.5.4. Излез на податоци 
 
Некои анализи на евидентираните податоци во базата на податоци за трговци со 
луѓе се претставени во годишен извештај за Националната комисија за борба со 
трговија со луѓе и нелегална миграција. Овој извештај е достапен само на 
македонски јазик и не се објавува. Тој вклучува статистики за бројот на случаи на 
ТЛ пријавени на годишна основа, бројот на обвинети лица и бројот на сторители 
гонети и осудени според пол, возраст и професија. Покрај тоа, тој содржи и 
податоци за времето и местото на кривичното дело, начинот на извршување 
(модус операнди) како и некои лични податоци за жртвите (пол и државјанство).  
. 
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2.6. Статистики за кривични дела кои вклучуваат 
расизам и ксенофобија  
 
Стандард 
Додека националното кривично право во ЕУ за кривични дела кои вклучуваат расизам и 
ксенофобија е сè уште неусогласено28, земјите-членки на ЕУ мора да ги преземат потребните 
мерки за усогласување со Рамковната одлука на Европскиот совет 2008/913/JHA за борба против 
расизмот и ксенофобијата преку кривичното право до 28 ноември 2010 година.29 Во Европската 
унија, податоците за кривични дела кои вклучуваат расизам, анти- семитизам и мотиви на 
десничарски екстремизам евидентирани од полицијата се собираат и се сопштуваат од Агенцијата 
за основни права на ЕУ (FRA).30  Соопштените податоци вклучуваат посебни дела на поттикнување 
и кривични дела со сомнеж за мотиви на расизам, анти- семтизам и десничарски екстремизам.31  
Иако не е задолжително, со доставувањето на податоци за овие три општи вида на кривични дела 
се предлага развоен стандард на ниво на ЕУ кој треба да ги вклучува следните податоци: годишен 
број на „расистички кривични дела“, „анти–семитски кривични дела“ и кривични дела со „мотив на 
десничарски екстремизам“  пријавени од страна на полицијата; годишен број на гонети лица и број 
на обвиненија покренати за секој од овие три вида кривични дела; годишен број на лица осудени и 
ослободени од обвиненија за секој од овие три вида кривични дела (според обвинение, возраст, 
пол и државјанство). 
 
Процена 
 

2.6.1. Собирање податоци за кривични дела кои вклучуваат расизам 
и ксенофобија 

 
Кривичните дела кои вклучуваат расизам и ксенофобија и други кривични дела на 
омраза се конкретно опфатени со две одредби од Кривичниот законик (член 319: 
предизвикување национална, расна и верска омраза, неслога и нетрпеливост и 
член 417 (расна или друга дискриминација) и се сметаат за прекршоци според 
овие членови.32  
Покрај тоа, актите на дискриминација исто така се инкриминирани според други 
кривични дела, како што се: тортура и друго сурово, нечовечно или деградирачко 
постапување и казнување (член 142), загрозување на безбедноста (член 144) и 
навреда (член 173). 
 

                                                 
28 Иако точните формулациите се разликуваат, националното кривично право вообичаено пропишува дека 
„поттикнувањето на [дискриминација], [омраза] или [насилство] врз основа на [раса], [боја], [национално или 
етничко потекло]“ е кривично дело. Покрај тоа, некои национални закони ги сметаат расистичките, 
ксенофобичните или анти-семитските мотиви за отежнувачки фактор во други кривични дела.  
29 Види Рамковна одлука на Советот 2008/913/JHA од 28 ноември 2008 година за борба против одредени форми 
и изрази на расизам и ксенофобија по пат на кривичното право, OJ L 328/55. Достапна на: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:EN:PDF 
30 Податоците се собираат од FRA во согласност со членот  4(1)(a) од Регулативата на Советот (EЗ) бр.168/2007 
од 15 февруари 2007 за основање на Агенцијата за основни права на Европската унија. Види 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/FRA/reg_168-2007_en.pdf 
31 Види, на пример, FRA, Компаративен преглед на наодите од  извештаите на националните фокусни точки на 
RAXEN 2001-2004, Резимиран извештај  на стр.27. Достапен на : 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/comparativestudy/CS-RV-05-SUM.pdf 
32 Членот 319 (предизвикување национална, расна и верска омраза, неслога и нетрпеливост): (1) Лице кое 
насилно, несоодветно, загрозувајќи ја безбедноста, ги исмева националните, етнички или верски симболи, 
оштетувајќи ги објектите на други лица, сквернавејќи споменици, гробови, или на друг начин предизвикува или 
поттикнува национална, расна или верска омраза, неслога и нетрпеливост, се казнува со затворска казна од 
една до пет години; (2) лице кое го извршува кривичното дело од точка 1 со злоупотреба на положба или 
овластување, или бидејќи тие кривични дела резултираат со немири и насилство помеѓу луѓето, голема штета 
на имот, се казнува со затворска казна од една до десет години. 
Членот 417 (расна или друга дискриминација): (1) Лице кое врз основа на разликата во расата, бојата на кожата 
или етничката припадност, ги крши основните човекови права и слободи, признаени од меѓународната 
заедница, се казнува со затворска казна од шест месеци до пет години. (2) Казната од точка 1 се однесува и на 
лице кое гони лица или организации поради нивните заложби за еднаквост помеѓу луѓето. (3)  Лице кое шири 
идеи за супериорноста на една раса во однос на друга, или кое промовира расна омраза или поттикнува расна 
дискриминација, се казнува со затворска казна од шест месеци до три години.  



36 36 36 

 

3 
 

Во однос на законодавството за кривични дела на омраза, Кривичниот законик на 
Поранешна Југословенска Република Македонија го инкриминира кршењето на 
рамноправноста на граѓаните врз основа на разлики во полот, расата, бојата на 
кожата, националното и социјалното потекло, политичките и верски убедувања, 
сопственоста и социјалниот статус, јазикот и други лични одлики или околности 
(член 137).33  Кршењето на правото на употреба на сопствениот јазик и писмо 
исто така се казнува (член 138).34 
 
Во скорешните измени на Кривичниот законик кои беа усвоени во септември 2009 
година, членот 39 за „Општото правило за одредување казна“ беше изменето за 
да предвиди потешки казни доколку кривичното дело било извршено поради 
“национално и социјално потекло, политичко и верско убедување, богатство и 
социјална положба, пол, раса или боја на кожа“ на жртвата (-ите).35 Во истиот 
амандман, членот 173 беше проширен да вклучува конкретно навреди врз основа 
на „раса, боја на кожа, националност или етничка припадност“ и членот 394 беше 
дополнет со членот 394-д (дисеминација на расистички и ксенофобичен 
материјал преку компјутерски системи).  
Покрај редовното доставување на статистиките по членови од Кривичниот 
законик, не се врши редовно собирање на статистики за кривични дела кои 
вклучуваат расистички, ксенофобични или други мотиви на омраза.  
 
 
 
 

3. Меѓународно доставување податоци за 
криминал и кривично право  

 
 

3.1.1.1. Доставување податоци на европско ниво 
 
Стандард 
 
На европско ниво, основните видови кривични дела за кои треба да се доставуваат 
податоци до Еуростат вклучуваат вкупен број кривични дела, убиства, насилни кривични 
дела (кои се состојат од физички напад, грабеж и сексуални престапи), грабежи, домашни 
провали, кражби на моторни возила и трговија со дрога. Во границите на националното 
кривично право, шемата на класификација на кривични дела која се користи треба колку 
што е можно повеќе да се усогласи со дефинициите кои се применуваат од страна на 
Еуростат. Покрај тоа, на европско ниво се развиваат конкретни показатели за кривични 
дела кои вклучуваат расизам, ксенофобија, перење пари и трговија со луѓе.36 
 
Процена 
 

                                                 
33 Службен весник на Република Македонија бр. 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006 и 
73/2006. 
34 Член 137, член 138. 
35 Член 39, став 5: „При одредувањето на казната, судот особено  зема предвид дали кривичното дело е 
извршено против лице или група лица или имот, директно или индиректно, поради неговото или нивното 
национално и социјално потекло, политичко и верско убедување, богатство и социјална положба, пол, раса или 
боја на кожа” .  (Службен весник на Република Македонија бр.114 од 14 септември 2009 ).  
36 Треба да се забележи дека предложените показатели за овие три вида кривични дела не се обврзувачки но 
сепак даваат значајни насоки во однос на развојните приоритети за податоци за кривични дела во рамките на 
Европската унија.   
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Како земја-кандидат за членство во ЕУ, ПЈРМ е опфатена од напорите на 
Еуростат за собирање податоци во полето на криминалот и кривичното право. 
Врз основа на постојните системи за собирање податоци, Еуростат редовно ги 
добива полициските податоци за вкупно кривични дела, убиства, насилни 
кривични дела, грабежи, домашни провали, кражби на моторни возила, трговија 
со дрога и полициски службеници. Според метаподатоците доставени до 
Еуростат, податоците за убиства вклучуваат убиство, убиство од благородни 
мотиви, убиство во момент, убиство од небрежност и чедоморство. Податоците 
за насилни кривични дела вклучуваат телесна повреда, тешка телесна повреда, 
грабеж, вооружен грабеж и силување (вклучувајќи и обиди). Податоците за 
грабеж вклучуваат грабеж и вооружен грабеж (вклучувајќи и обиди). Податоците 
за домашна провала вклучуваат обиди. Податоците за кражби на моторно возило 
вклучуваат обиди. Податоците за трговија со дрога вклучуваат неовластено 
производство и пуштање во промет на дроги и овозможување земање на 
наркотици; прекурсори. 
 
Додека доставувањето податоци и метаподатоци до Еуростат е сеопфатно, 
категориите на кривични дела за кои се доставени податоци до Еуростат не 
секогаш добро соодветствуваат со предложените категории на кривични дела. 
 
 
 

3.1.1.2. Доставување податоци на ниво на ОН (ЦТС) 
 
Standard 
Анкетата на Обединетите нации за криминални трендови и фукционирање на Системот 
на кривично право (ОН-ЦТС) се издава по дванаесетти пат, за 2009 година. ОН-ЦТС се 
спроведува од страна на УНОДЦ и бара сите земји–членки на ОН да достават 
стандардизирани податоци за криминал и кривично право собрани од полицијата, 
обвинителството, судовите и казнените институции. Разликите помеѓу шемите за 
класификација на кривични дела и дефинициите применувани од ОН-ЦТС треба да бидат 
јасно идентификувани.  
 
Процена 
 
ПЈРМ обезбеди податоци за криминал и кривично право за 9-тата и 10-тата 
анкета на ОН за функционирање на системите на кривично право (ОН-ЦТС) за 
годините 2003-2006. Податоците поднесени во 10-тата ОН-ЦТС се однесуваа на 
сите делови од прашалникот (полиција, обвинителство, судови и затвори).  
 
ПЈРМ сè уште нема поднесено податоци за 11-тата ОН-ЦТС за годините 2007-
2008.  
 

3.2.1. Координација 
 

3.2.1.1.  Фокусна точка за статистика за криминал и кривично право 
 
Стандард 
Меѓународните стандарди за собирање податоци за криминал и кривично право предлагаат  
именување на канцеларии или тела за координација на собирањето податоци на ниво на земјата со 
цел подобрување на соработката со ОН.37 Тоа може да се постигне преку воспоставување на 
мрежа на национални точки за контакт за статистиката за криминал и кривично право. Мрежата 
треба да вклучува контакт-точки во националните канцеларии за статистика, органите за 

                                                 
37 Резолуција Ecosoc 27/2007, став. 1 
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спроведување на законот, обвинителството, судовите и националните казнени органи. Експлицитно 
се охрабрува внатрешна координација на собирањето податоци на национално ниво, вклучувајќи 
преку можна примена на единствена точка на контакт.38 
 
Процена 
 
ПЈРМ има Одделение за статистика при Министерството за внатрешни работи 
кое е надлежно за собирање и составување полициска статистика за кривични 
дела на национално ниво. Во однос на податоците за кривично право од 
обвинителите, Јавното обвинителство составува податоци од обвинителства во 
ПЈРМ. Во однос на судските податоци, Одделението за статистика при 
Минитерството за правда добива и составува статистики за работата на 
судовите. 
 
Покрај тоа, Државниот завод за статистика е одговорен за собирање и 
составување податоци од секое поединечно обвинителство и секој првостепен 
суд. Со оглед на тоа што Државниот завод за статистика е истовремено и 
институционална фокусна точка за собирање податоци за Еуростат во врска со 
полициската статистика за кривични дела, тој би бил природен избор како 
севкупна фокусна точка за собирање податоци за криминал и кривично право на 
национално и меѓународно ниво. 
 

4. Статистика за миграција 
 
 

4.1.1.1.  Институции одговорни за собирање и управување со 
податоци 

 
Податоците за миграција ги собира Државниот завод за статистика, Секторот за 
социјална статистика, Одделението за демографија и статистички регистар на 
населението.39 
Покрај тоа, Министерството за внатрешни работи собира податоци за нелегална 
миграција.  
 

4.1.1.2.  Податоци за број и текови на имигранти и емигранти  
 

Стандард 
Во согласност со регулативата (ЕЗ) бр. 862/2008 за Статистика на заедницата за 
миграција, сите земји- членки мораат еднаш годишно да доставуваат извештаи за 
миграциските бројки и текови.  Така, систем за евидентирање и следење на таквите 
бројки и текови треба да биде воспоставен, вклучително преку општи регистри на 
население, преку генерирање на единечна евиденција за регистрација на имигранти и 
емигранти или преку регистри на дозволи за престој. Конкретно, земјите- членки треба да 
го пријават бројот на странци и странци родени во земјата, како и движењето на 
имигрантите и емигрантите во и од земјата (со вообичаен престој во земјата подолго од 
12 месеци) разделен по одреден број карактеристики (пол; возрасна група; државјанство; 
земја на раѓање; и кога е можно, земја на претходен престој или земја на следен престој). 
 
                                                 
38 Комисија за спречување криминал и кривично право, осумнаесетта седница , Виена, 16-24 април 2009 година, 
Заклучоци и препораки, став 9 
39 Анкетата на тековите на миграција во Република Македонија е нарачана од Програмата на статистички анкети 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/08) и се спроведува врз основа на Законот за државна 
статистика, како и Законот за пријавување на местото на живеалиште или престојувалиште на граѓаните и 
Законот за странци.   
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Процена 
 
Статистикана на миграција ја опфаќа миграцијата  на државјаните и на странците 
во рамките на земјата и преку границите, односно заминувањето од ПЈРМ во 
други земји или пристигнувањето од други земји во ПЈРМ. Така, податоци се 
собираат за: 
 
- внатрешна миграција, т.е. промена на местото на постојано живеалиште или 

престој во рамките на територијата на една општина или помеѓу општини на 
ПЈРМ;   

- меѓународна миграција, вклучувајќи имиграција на граѓани со официјално 
место на живеење во ПЈРМ од друга држава и емиграција на државјани на 
ПЈРМ во друга држава, како и меѓународна миграција на странци.   

 
Бројна единица за статистиката на миграција е лицето, т.е. државјанин кој го 
променил местото на неговото/нејзиното постојано живеалиште (престој) или 
адресата на неговото/нејзиното живеалиште; или странци кои се пријавуваат или 
одјавуваат во ПЈРМ при нивното пристигнување од или заминување во друга 
земја. 
 
Изразот „постојано живеалиште или престојувалиште на државјаните на 
Поранешна Југословенска Република Македонија“ се однесува на местото каде 
лицето се населило со намера постојано да престојува (односно живее).  “ 
 
Изразот „ привремено живеалиште на странец“ се однесува на местото каде 
странецот се населил со за намера  привремено да живее. Времетраењето на 
престојот на странец може да биде ограничено според видот на дозволата за 
престој која е издадена. 
 
Евиденција за движењето во и надвор од привремено или постојано живеалиште 
прво се добива преку регистрацијата на лицето во локалната полициска станица. 
Во локалните полициски станици, сите промени на живеалиштето (и за државјани 
и за странци се евидентираат преку поднесување на релевантни обрасци за 
вселување или иселување). Се користат три стандардни обрасци за целите на 
регистрација на меѓународна миграција. Овие обрасци треба да се пополнат од 
страна на лицата кои излегуваат од/влегуваат во земјата на период подолг од три 
месеци (еден образец е за странци; два обрасци за државјани).  
 
Обрасците евидентираат лични податоци за мигрантот, вклучувајќи: име, 
презиме, датум и место на раѓање, брачна состојба, државјанство, образование, 
причини за мигрирање (вработување, брак, семејни причини, итн.), професија, 
претходно живеалиште, идно живеалиште и дали лицето се сели само или со 
семејството.  
 
Обрасците ги пополнуваа лично мигрантите, со помош на персоналот во 
локалните полициски станици. Постојат писмени упатства за начинот на 
пополнување на обрасците. Еднаш месечно, сите обрасци во писмена форма се 
испраќаат по пошта до една од осумте регионални одделенија за статистика, 
каде податоците се внесуваат во интернет база на податоци и се проследуваат 
до Државниот завод за статистика во Скопје. Централниот ДЗС потоа ги 
потврдува податоците (главно преку автоматизирани логички проверки итн.) и ги 
обработува. 
 
Од 1 јануари 2008 година, постепено се спроведува нов систем за регистрација 
на странци. Во новиот систем, податоците за регистрација директно ќе се 
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пренесуваат од локално на централно ниво како единечна евиденција за лица, и 
регионалните одделенија за статистика повеќе нема да мораат рачно да 
внесуваат податоци. Така, сите податоци за регистрација се внесуваат во 
централна база на податоци на локално ниво, и можат директно да се изведат за 
анализа на податоци од страна на Државниот завод за статистика. 
Проширувањето на ваквиот електронски систем на регистрација да опфаќа 
државјани постојно се развива и се планира да почне со работа во 2011 година. 
 
На централно ниво, поединечните единечни евиденции се сумираат и табелираат 
од страна на Одделението за демографија и статистички регистар на 
населението на ДЗС. Детаљните единечни евиденции овозможуваат 
подготвување на детаљна статистика за легална миграција. Опсежна статистика 
за миграција се објавува во годишната публикација Миграции, која е бесплатно 
достапна на интернет страницата на ДЗС на македонски и англиски јазик. 
Објавените податоци, достапни до ниво на општина, вклучуваат имиграција и 
емиграција на државјани и странци, со поделба според претходно и ново 
живеалиште; според пол; брачна состојба; возраст; причина за селење; 
образование; занимање; етничка припадност; претходна земја на престој или 
следна земја на престој и државјанство. За целосна листа на табели за 
внатрешна и надворешна миграција објавени од ДЗС види Анекс VII. 
 
Дополнителни информации се достапни на барање од ДЗС, или во други 
публикации (пр. Статистичкиот годишник). 
Додека ДЗС обезбедува импресивна количини на податоци за легална миграција, 
сигурноста на податоците целосно зависи од почитувањето на барањата за 
регистрација од страна на мигрантите. Широко е прифатено дека почитувањето 
на регистрацијата е на значително добро ниво во случај на внатрешната 
миграција, но мигрантите едвај се стимулирани, дури и дестимулирани, да го 
одјават своето живеалиште при напуштањето на земјата. Затоа, јасно е дека 
објавените статистики не даваат доволно податоци за надворешната миграција.40 
 
 

4.1.1.3. Податоци за дозвола за престој 
 
Стандард 
Во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 862/2008 за Статистика на заедницата за миграција, 
сите земји- членки треба да доставуваат извештаи за бројот на важечки дозволи за 
престој на крајот од секоја година (според државјанство; вид; и времетраење), за бројот 
на важечки долгорочни дозволи за престој на крајот од секоја година (според 
државјанство), за бројот на нови дозволи за престој издадени за прв пат (според вид; 
времетраење; и државјанство) и за бројот на промени во дозволите за престој (според 
вид; времетраење; и државјанство). 
 
Процена 
 
Според Законот за странци, кој влезе во сила на 1 јануари 2008 година, 
странците кои сакаат да престојуваат во ПЈРМ подолго од три месеци мораат да 
поднесат барање за прва дозвола за привремен престој во една од 
Дипломатските мисии и Конзуларни претставништва (DMCP) во странство или, во 
исклучителни случаи, во земјата во одделите за инспекција на странци во еден 
од четирите регионални центри за гранични работи на Министерството за 
внатрешни работи. За таа цел, тие мораат да пополнат барање на хартија кое 
вклучува детаљни лични податоци, како што се: име и презиме на барателот, 

                                                 
40 На пример, според податоците, само 740 лица емигрирале од ПЈРМ во 2008 година.   
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пол, датум и место на раѓање, имиња на родители, државјанство, професија, 
брачна состојба, адреса во ПЈРМ, адреса во странство, причини за барање на 
дозволата и баран временски период, податоци за лицето- домаќин на 
барателот, патен документ на барателот, информации за начинот на издржување 
и сместување на барателот во ПЈРМ, информации за здравствено осигурување, 
итн. Можно е истиот образец да се искористи за поднесување на барање за 
продолжување на привремената дозвола за престој. По минимум период од пет 
години на престој во земјата а врз основа на важечка привремена дозвола за 
престој, странецот може да поднесе барање за постојана дозвола за престој. 
 
Сите барања се проследуваат до Министерството за внатрешни работи во 
Скопје, каде се одлучува по барањето. 
 
Единечната евиденцијата за лица (која се темели на барањето) прво се сумира 
на регионално ниво во еден од четирите регионални центри за гранични работи. 
Сумираните табели со податоци од регионално ниво се испраќаат до Секторот за 
аналитика и документација во МВР на централно ниво еднаш во месецот.  
 
Покрај тоа, Одделението за странци и реадмисија на МВР еднаш седмично 
подготвува статистички извештаи врз основа на работата на полициските 
службеници на одделението кои работат на случаите. Подготвените статистички 
табели вклучуваат податоци за бројот на барања кои се добиени или одобрени 
според државјанство, вработување, образование, причини за престојот, итн. 
Посебни податоци се собираат за дозволите за постојан престој и за 
продолжувањата на дозволите издадени прв пат. Одделението испраќа седмични 
извештаи директно со Секторот за аналитика и документација во МВР, каде 
истите се внесуваат во ХОСТ базата на податоци. 
 
Статистиката на дозволи за престој се користи единствено за внатрешно 
известување (извештаи на секо 6 и 12 месеци) и не се објавува.  
 
 

4.1.1.4. Ажурирање на евиденција и регистри 
 
Стандард 
За да можат да се произведат ажурирани и точни податоци во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 
862/2008 за Статистика на заедницата за миграција, податоците за промената на 
живеалиштето и други важни статусни промени (пр. продолжување или укинување на 
дозволите за престој) треба да се пренесуваат од локално на централно ниво во редовни 
интервали и истите да се користат за ажурирање на статистиката за миграција која ја 
доставува Еуростат. 
 
Процена 
 
Со новиот систем на лични карти за странци, дозволите за привремен престој 
автоматски се исклучуваат за статистички цели од базата на податоци на 
дозволи на престој по нивното истекување (од „активни“, се означуваат како 
„пасивни“). За лицата кои поседуваат дозволи за постојан престој, евиденцијата 
се ажурира кога се добиваат нови информации. Така, кога едно лице со дозвола 
за постојан престој ја напушта земјата, тоа не се евидентира автоматски во 
базата на податоци на дозволи за престој. Сепак, инспекторите на терен имаат 
обврска да вршат чести контроли, и ако откријат дека тоа лице ја напуштило 
земјата на подолг временски период, тие за тоа го известуваат Одделението за 
странци. Понатаму, Одделението за странци истражува дали и кога странецот ја 
напуштил државата со примена на евиденцијата за премини преку граница. 
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Доколку се дознае дека странецот не се вратил во период од 12 месеци, 
дозволата за постојан престој се отповикува со службена одлука и оваа 
информација се евидентира во базата на податоци, при што евиденцијата се 
исклучува за статистички цели.41 
 
 

4.1.1.5. Податоци за спречување на нелегална миграција 
 
Стандард 
Во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр.862/2008 за Статистика на заедницата за миграција, 
сите земји- членки треба да доставуваат статистички податоци за спречување на 
нелегален влез и престој. Таа статистика треба да го вклучува бројот на лица на кои им е 
одбиен влез на границата (според возраст; пол; основ за одбивање; државјанство на 
одбиените лица; и вид на граница: копнена, поморска или воздушна), бројот на лица за 
кој се утврдило дека нелегално престојуваат на територијата во согласност со 
националниот закон (според возраст; пол; државјанство; основ за приведување; и место 
на приведување), бројот на лица на кои им е издаден налог да ја напуштат територијата 
(според возраст; пол; државјанство; и причина за налогот), и бројот на лица кои всушност 
ја напуштиле територијата по приемот на налог за напуштање (според возраст; пол; 
државјанство; и причина за налогот). 
 
 
Процена 
 
Статистиката за нелегална миграција се евидентира и сумира од страна на 
Граничната полиција (Сектор за гранични работи и миграција) на Министерството 
за внатрешни работи.42 На локално ниво, постојат 20 гранични полициски станици 
на гранични премини и 30 полициски станици за обезбедување на државната 
граница. Во сите четири регионални центри за гранични работи на 
Министерството за внатрешни работи, постојат одделенија за нелегална 
миграција и прекуграничен криминал. 
 
На граничните премини, податоците за сите лице кои влегуваат во и излегуваат 
од земјата автоматски се евидентираат и зачувуваат од информациите содржани 
во пасошот (таканаречениот систем на Оперативни докази). Од овој систем се 
изведува сумирана статистика на локално ниво со примена на стандардни 
обрасци обезбедени од регионално ниво. Конкретно, се собира статистика на 
секој месец и секои три месеци за бројот на лица кои влегле во и излегле од 
земјата (т.е. премин преку граница), Македонци и странци, според државјанство.  
 
Кога локалната гранична полиција забележува случај на нелегално преминување 
на границата, сторителот се приведува и случајот се заведува во книгата на 
дневни настани.43 Потоа, тие го известуваат надлежниот инспектор во еден од 
четирите центри на регионално ниво по телефон. Инспекторите потоа 
започнуваат истрага, собираат докази и подготвуваат кривична пријава која се 
испраќа до јавниот обвинител. Истовремено со подготвувањето на кривичната 

                                                 
41 Во случаи кога странец поднесува писмено барање за напуштање на земјата на подолго од 12 месеци до 
Одделението за странци, Одделението може тоа да го дозволи и да донесен одлука против отповикување на 
дозволата. Личните карти за странци мораат да се продолжуваат на секои десет години.   
42 Во моментот, се подготвува нова база на податоци со помош на норвешката влада. Се планира оваа 
интегрирана база на податоци за странци, азил, миграција и визи да почне да работи до 2011 година и ќе 
овозможи поврзување на податоците на граничната полиција (регионални и централни нивоа) со Одделението 
за странци и реадмисија.  
43 Нелегалното минување на граница и нелегалниот престој општо не претставуваат кривично дело туку 
прекршок во ПЈРМ. Сепак, незаконско минување на границата може да биде кривично дело доколку е сторено 
од вооружено лице или со примена на сила, или доколку се врши незаконски пренос на други лица преку 
граница, и се смета за отежнато кривично дело доколку се врши како дел од организирана група. (Член. 402 a до 
в од Кривичниот законик). 
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пријава, тие го евидентираат датумот во регистрите на кривични дела лоцирани 
во регионалните центри. Тие исто така пополнуваат посебен статистички образец 
(Г-6) и го испраќаат, во електронска форма и по пошта, до Секторот за аналитика 
и документација во МВР, каде податоците се внесуваат во SAID-ХОСТ базата на 
податоци. 
 
Образецот Г-6 евидентира сумирани податоци за откриени и запрени нелегални 
минувања на државната граница. Податоците го вклучуваат вкупниот број на 
лица запрени во обид нелегално да влезат во земјата според државјанство, 
информации за земјата на потекло, вкупниот број на лица запрени во обид 
нелегално да излезат од земјата според државјанство, информации во однос на 
целната земја, мерки преземени против сторителите, според кој член од 
Кривичниот законик, бројот на кривични пријави поднесени до јавниот обвинител, 
бројот на прекршочни пријави и бројот на сторители, бројот на вратени лица и 
бројот на сторители предадени на странски државни органи. 
 
Граничната полиција води дополнителна евиденција за бројот на лица кои се 
обидуваат да ја минат државната граница со лажни патни документи, според вид 
на документ, државјанство, земја на издавање на лажниот документ, начинот на 
фалсификување на документот, полот и возраста на лицата кои ги користат 
лажните документи. 
 
Исто така се евидентира и бројот на откриени истечени пасоши со кои лице се 
обидело да ја премине границата, како и бројот на откриени странци кои го 
продолжиле својот престој и по истекот на нивната дозвола за престој или 
периодот на безвизен престој. 
 
Се евидентираат и податоци за бројот на физички и правни лица кои вршеле 
недозволени економски активности (криумчарење на производи без данок, 
криумчарење на недозволени производи, добиток, растенија, итн.) на граничните 
премини и за бројот на поднесени барања за прекршочни или кривични пријави 
против нив. 
 
Статистиката за спречување на нелегална миграција главно се користи за 
оперативни цели. Таа е вклучена во месечниот извештај на анализа на ризик кој 
се доставува до локалната гранична полиција. Податоците за легална и 
нелегална миграција исто така се евидентираат во годишниот извештај 
„Миграциски профил на Македонија објавен од Владата на Република 
Македонија“. 
 
Податоците за спречување на нелегалната миграција исто така се разменуваат 
помеѓу односните Министерства за внатрешни работи на Албанија, Босна и 
Херцеговина (Министерство за безбедност), Хрватска, Црна Гора, Поранешна 
Југословенска Република Македонија и Србија. Во Меморандум на разбирање од 
20 ноември 2008 година. Министрите за внатрешни работи (Министер за 
безбедност за БиХ) се согласија да разменуваат статистички податоци на 
месечна основа, преку назначување на Национална точка на контакт, за бројот на 
лица:  
- откриени при нелегален премин на границата надвор од граничен премин;  
- откриени при нелегален премин на границата на граничен премин; 
- откриени како помагачи; 
- откриени дека нелегално престојуваат во земјата; 
- на кои им е одбиен влез во земјата; 



 

- како и за бројот на поднесени барања за азил (во земјата и на граница) и бројот 
на откриени лажни и фалсификувани патни документи според нивниот вид и 
земја на издавање на граничните премини; 
Сета оваа статистика треба да се подели според државјанство. Податоците се 
разменуваат во електронска форма, во усвоен формат и на англиски јазик. 
 
 

4.1.1.6. Податоци за нелегална миграција со помагачи 
 
Стандард 
Збирката на податоци на Еуростат за спречување на нелегална миграција (база на податоци на 
CIREFI) понатаму собира податоци за бројот на уапсени помагачи според државјанство и бројот на 
уапсени странци кои имале помагачи (според државјанство; и вид на премината граница: копнена, 
поморска или воздушна). Граничната служба или односните Министерства за внатрешни работи 
треба да ги доставуваа овие податоци еднаш месечно до CIREFI. 
 
Процена  
 
Криумчарењето на мигранти е кривично дело во ПЈРМ во согласност со Член 418 
б и- кога кривичното дело е извршено како дел од организирана криминална 
група- Член 418 с. Податоците за криумчари на мигранти (помагачи) прво се 
евидентираат од страна на граничната полиција (регионални центри). 
Податоците за нелегална миграција со помагачи исто така се чуваат во базата на 
податоци за криумчари на Канцеларијата за трговија со луѓе (ТЛ) и криумчарење 
на мигранти на Одделот за организиран криминал на Министерството за 
внатрешни работи (види и погоре).  
 
Кога граничната полиција прва открива докази за криумчарење на мигранти, тие 
ги преземаат потребните мерки за обезбедување на доказите и приведување на 
сторителот. Потоа, тие го известуваат Одделот за нелегална миграција и 
прекуграничен криминал во еден од регионалните центри. Инспекторите од ова 
одделение потоа преземаат истражни мерки и ги подготвуваат пријавите кои ќе 
бидат поднесени до обвинителот. Истовремено, инспекторот го заведува 
прекршокот, врз основа на информациите собрани за пријавата, во регистарот на 
кривични дела во регионалниот центар. Податоци за сите кривични дела се 
доставуваат и до Одделението за аналитика на МВР еднаш месечно.  
 
Доколку во текот на истрагата инспекторот заклучи дека случајот е форма на 
организиран криминал, тој веднаш ја известува Канцеларијата за трговија со луѓе 
(ТК) и и криумчарење на мигранти на Одделот за организиран криминал на 
централно ниво на Министерството за внатрешни работи. Одделот за 
организиран криминал може да го преземе случајот и да спроведе дополнителна 
истрага пред да поднесе кривична пријава до Специјалниот обвинител за 
организиран криминал и корупција. 
 
Евиденција за криумчарени мигранти особено се собира од локалните гранични 
полициски станици и во четирите регионални центри со единечна евиденција 
„Образец за криумчарени лица“. Овој образец содржи детални информации за 
криумчарени лица: број на криумчарени лица, вид на граничен предмет кој се 
користел, име, презиме, државјанство, етничка припадност, пол, возраст, земја од 
која лицето дошло, транзитна земја, дестинација, причини за напуштање на 
земјата на потекло (економски, политички, итн.), паричен износ платен на 
помагачот, итн. 
Во однос на јавната дисеминација, статистиката за криумчарење на мигранти е 
вклучена во поглавјето за гранична контрола во рамките на Годишниот извештај 
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5 
 

на Одделението за аналитика на Министерството за внатрешни работи. 
Податоците за криумчарење на мигранти и криумчарени мигранти исто така се 
вклучуваат во годишниот извештај на Националната комисија за борба против 
нелегална миграција и трговија. 
 
Покрај тоа, податоците за нелегална миграција се разменуваат и на регионално 
ниво во согласност со Меморандумот на разбирање помеѓу министерствата за 
внатрешни работи, а се доставуваат и до меѓународните организации, како што 
се ICMPD за вклучување во годишниот Годишникот за нелегална миграција, 
криумчарење и трговија со луѓе во централна и источна Европа. 
 
 
 
 

5. Статистика за азил 
 
 
 

5.1.1.1.  Институции одговорни за собирање и управување со 
податоци  

 
Одделението за азил во Одделот за граѓански работи во Централните полициски 
служби во рамките на Министерството за внатрешни работи е одговорно за 
прашањата на азил и собира податоци за барањата и одлуките за азил во 
првостепена и второстепена постапка. 
 
 
 

5.1.1.2. Внес на податоци 
 
Стандард 
Во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 862/2008 за Статистика на заедницата за 
миграција, сите земји- членки мораат еднаш годишно да поднесуваат извештаи за бројот 
и текот на баратели на азил во нивните земји. Затоа, треба да се воспостави систем за 
евидентирање и следење на таквите бројки и текови. Како добра практика, се дава 
предност на евидентирањето на поединечни барања за азил во единечна евиденција 
(евиденција за лица), која содржи јасни детали за одлуката донесена по предметот и 
видот на конечна одлука по барањето. Таквите пракси на евидентирање овозможуваат 
поврзување на одлуките во првите и подоцнежните инстанци и пресметување на 
просечното време на обработка и други показатели на учинок.  
 
Процена 
 
Странец може да поднесе барање за азил во која било канцеларија на 
граничната полиција, која било полициска станица во земјата или во назначената 
канцеларија за азил во рамките на МВР. За да поднесе барање, барателот треба 
да пополни едни или два обрасци на хартија. Првиот образец е кус и се користи 
за усни барања; вториот е подолг и се користи за писмени барања. 
 
Образецот се однесува на секое лице кое поднесува барање за азил, но во 
образецот се вклучуваат сите членови на семејството доколку сите бараат азил 
(постои посебен параграф за секој член на семејството). Секој образец 



 

претставува едно барање за азил (така, бројот на барања и донесени одлуки 
може да не соодветствува со бројот на евидентирани лица или случаи). 
 
Кусиот образец ги евидентира следните основни лични податоци за секој 
барател: име, презиме, датум на раѓање, земја и место на раѓање, пол, 
државјанство, земја од која барателот доаѓа, датум на влез во ПЈРМ, податоци за 
какви било документи или предмети пронајдени кај лицето при пребарувањето. 
 
Подолгиот образец ги евидентира следните информации: име, презиме, 
моминско име, име на мајка и татко, датум и место на раѓање, пол, државјанство, 
етничко потекло, брачна состојба, име и презиме на сопружникот, документи за 
идентификација, мајчин јазик, целосно образование, вработување, адреса во 
земјата на потекло и надвор од неа во последните десет години, постојна адреса 
и живеалиште во ПЈРМ, роднини во ПЈРМ, воена служба, политички активности, 
членови на семејството кои го придружуваат барателот на азил, членови на 
потесното семејство кои живеат во земјата на потекло или во странство, дали 
лицето претходно поднело барање за азил, како пристигнал барателот во ПЈРМ, 
и причини за барање на азилот. 
 
Пополнетите барања се испраќаат секојдневно по пошта до канцеларијата за 
азил во рамките на МВР, каде им се доделува број на предмет кој се запазува во 
текот на целата постапка. Потоа предметот (секој предмет се однесува на едно 
лице) се евидентира во регистар на хартија, кој евидентира помалку лични 
податоци во споредба со обрасците (содржи еден ред за секое лице и собира 
клучни информации за лицето, како што се: идентификационен број доделен на 
барателот (кој се разликува од бројот на предметот), кога е добиен и од кого. 
Информациите од регистарот потоа се внесуваат во Excel табела, во еден ред за 
секое лице, на постојана основа (т.е. кога пристигнуваат барањата за азил). 
 
Секоја единечна евиденција во регистарот и во Excel табелата потоа 
континуирано се ажурира, во зависност од статусот на предметот (донесена 
одлука во првостепена постапка (одобрен статус на бегалец, одобрување на 
супсидијарна заштита, одбиено, итн.) и во второстепена постапка (одбиено, 
вратено во првостепена постапка). 
 
 

5.1.1.3.  Податоци за број и движење 
 
Стандард 
Според Регулативата (ЕЗ) бр. 862/2008 за Статистика на заедницата за миграција, сите земји- 
членки треба еднаш годишно да доставуваат податоци за бројот на лица со отворени барања за 
азил на крајот на годината (според пол; возраст; и државјанство), за бројот на лица кои прв пат 
поднесуваат барање за азил (според пол; возраст; и државјанство) и за бројот на одлуки по 
барањата за азил (според пол; возраст; државјанство; и вид на одлука). Покрај тоа, Високиот 
комесар за бегалци на Обединетите нации собира податоци за бројот на признаени бегалци со 
позитивни одлуки за азил кои живеат во земјата (според вид; и година на донесување на одлуката). 
 
 
Процена 
 
Врз основа на податоците складирани во горе споменатите Excel табели, се 
произведува збирна статистика. Табели се прават, на пример, за бројот на 
странци кои бараат азил, според државјанство, пол (полнолетни/ малолетни), 
пол, семејна состојба (број на семејства/поединци/ малолетници без придружба). 
Истата статистика се извлекува и во однос на странци со признаен статус на 
бегалци, како и за бројот на одбиени барања (треба да се забележи дека повеќе 
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од едно барање може да се одбие по лице во текот на една година). Не постојат 
пишани упатства кои го уредуваат евидентирањето и сумирањето на податоците 
за азил.  
 
Не е јасно дали збирната статистика за барањата за азил се однесува 
единствено на барања кои се прв пат поднесени или на барања кои се прв пат 
поднесени и повторени барања за истите баратели на азил. 
 
Некои внатрешни анализи се вршат од страна на Канцеларијата за азил во МВР 
на месечна основа, и дополнително на секои шест месеци и еднаш годишно за да 
се согледаат годишните варијации. Статистиката се испраќа по електронска 
пошта и пошта до Одделението за статистика на МВР еднаш месечно. 
 
Статистиката за азил не е широко дисеминирана. Поголемиот дел од 
статистичките податоци за барања за азил и одлуки по истите се разменуваат 
единствено внатрешно во рамките на МВР. Одредена статистика се вклучува во 
годишниот извештај кој го подготвува МВР (кој не е јавно достапен). 
 
Некои податоци се достапни на барање на Европската комисија и други 
заинтересирани стани (пр. Министерството за труд и социјална политика, 
Центарот за прием на барања за азил). 
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6. Статистика за визи 
 
 

6.1.1.1.  Институции одговорни за собирање и управување со 
податоци 

 
Виза центарот во Министерството за надворешни работи (МНР) е одговорно тело 
за издавање визи и собирање податоци за барани, издадени и одбиени визи од 
една од Дипломатските мисии и конзуларни претставништва. Во некои случи 
(главно за барања за визи од земји со „висок миграциски ризик “), прашањето за 
виза зависи од одлуката на МВР, Сектор за гранични работи, Одделение за 
странци и реадмисија.  
 
Странците кои бараат виза за влез во ПЈРМ мораат да поднесат барање за виза 
во една од Дипломатските мисии и конзуларни претставништва во странство. Во 
вонредни случаи, транзитни визи и визи за краток престој кои дозволуваат 
престој до 15 дена можат да бидат издадени на граничните премини. Во овој 
случај, издавањето на виза од страна на граничната полиција подлежи на 
одобрение од страна на Министерството за надворешни работи, кое води 
евиденција за таквите визи издадени на границата. 
 
 

6.1.1.2.  Показатели во врска со визи 
 
Стандард 
Член 17 од Регулативата (ЕЗ) бр. 767/2008 за визниот информациски систем (ВИС) се 
нарекува „Употреба на податоци за известување и статистика“ и наведува листа на 
податоци до кои надлежните органи за виза имаат пристап за целите на известување и 
статистика. Иако сè уште не претставува задолжително законодавство на ЕУ, можна 
листа на показатели во врска со визите за кои земјите мораат редовно да известуваат ги 
вклучува следните податоци:  број на лица со важечка виза (според државјанство и 
времетраење на визата), број на барања за виза (според државјанство и земја на 
поднесување на барање) годишно, број на одобрени визи (според државјанство, земја на 
поднесување на барање, вид и времетраење на виза) годишно, и број на одбиени визи 
(според државјанство, земја на поднесување на барање, вид и времетраење на виза и 
причини за одбивање). Пожелно е евидентирање на поединечни барања за виза во 
единечни евиденции (евиденција за визи за лица), бидејќи тоа овозможува поврзување на 
барањата за виза поднесени од едно исто лице. 
 
Процена 
 
Виза центарот при Министерството за надворешни работи (МНР) управува со 
базата на податоци за барања за виза –таканаречен N-VIS систем- кој 
претставува електронска база на податоци која функционира од февруари 2008 
година.   
 
Странците кои бараат виза за влез во ПЈРМ мораат да поднесат барање за виза 
во едно од Дипломатските мисии и конзуларни претставништва во странство. 
Постојат различни водови на виза (а, б, в, г, од краток до подолг престој). 
Надлежниот орган кој донесува одлуки за издавање на визи е Министерството за 
надворешни работи. Визите ги издаваат Дипломатските мисии и конзуларни 
претставништва во странство. 
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Во некои случаи (главно за барања за виза од земји со „голем миграциски ризик“ ) 
издавањето на виза зависи од одлука на МВР, Сектор за гранични прашања, 
Одделение за странци и реадмисија. Во овие случаи, одлуката за барањето за 
виза потоа се соопштува на Дипломатските мисии и конзуларни претставништва 
во странство. 
 
Барањето за виза се пополнува рачно. Тоа ги собира следните информации за 
барателот: име, презиме, датум и место на раѓање, постојно и првобитно 
државјанство, пол, брачна состојба, име на мајка и татко, пасош (тип, број, датум 
на издавање), постојно занимање, адреса и телефонски број на работодавецот, 
главна дестинација, вид на виза која се бара, дали се работи за поединечно или 
колективно барање, број на барани влеза, времетраење на престојот, цел на 
патувањето, датум на пристигање, датум на заминување, име на домаќин или 
компанија во ПЈРМ и контакт во компанијата- домаќин, кој го плаќа патувањето и 
сместувањето, начин на издржување за време на престојот, податоци за 
сопружник и деца, домашна адреса и телефонски број на барателот.  
 
Конзуларната мисија во странство ги внесува сите лични податоци во N-VIS 
системот, заедно со скенираните документи во врска со барањето.  
 
Доколку барањето е одбиено, податоците остануваат складирани во N-VIS 
системот (исто така и за цели на извлекување на статистика за одбиени барања). 
Доколку едно лице поднесе барање повеќе пати, сите барања се заведуваат во 
евиденцијата за истото лице. Податоците се чуваат пет години (две во N-VIS 
системот и дополнителни три во архивата) и потоа се бришат. 
 
Кога едно лице чие барање за виза е одобрено влегува во земјата, лицето треба 
да се пријави во еден од четирите Регионални центри за гранични работи, каде 
се отвора досие во таканаречениот Нов систем на лична идентификација, 
интернет апликација која конечно треба да се развие во база на податоци за сите 
податоци за одобрени влезови, визи и дозволи за престој. 
 
Додека N-VIS системот може автоматски да генерира збирна статистика за сите 
варијабли внесени во системот (вклучувајќи, на пример, просечното време 
потребно за издавање на виза), од базата на податоци се извлекува единствено 
базична статистика. Статистиката за визи која се изведува од N-VIS системот и за 
која внатрешно се известува го вклучува вкупниот број на издадени визи, според 
тип на виза, како и одреден број на визи чие времетраење било намалено, или 
чија важност била продолжена, како и бројот на поништени визи.  
 
Изведената збирна статистика рачно се копира во Excel обрасци, кои ги 
обезбедува Одделението за статистика на МВР. Оваа статистика потоа се враќа 
до МВР по пошта. Таа се чува единствено за внатрешна примена и не се 
објавува. 
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7. Анкети за виктимизација 
 
 

7.1.  Улога на анкетата за виктимизација 
 
Стандард 
И меѓународните и стандардите на ЕУ цврсто препорачуваат редовно и периодично 
вршење на стандардизирани и споредбени анкети за виктимизација, како дополнување на 
полициската статистика. Таквите анкети треба да ги води Владата и идеално да ги 
спроведува независна национална агенција за статистика. Меѓународните стандарди 
предлагаат дека анкетите за виктимизација треба да имаат за цел да произведат 
проценка за преваленција и инциденција на одреден број клучни индикатори кои се 
темелат на анкетата. Тие вклучуваат 12- месечна виктимизација според видот на 
кривичното дело: домашна провала; кражба на возила; друга кражба; грабеж; физички 
напад; и сексуална злоупотреба. 
 
 
Процена  
 
Последните Анкети за виктимизација беа спроведени во ПЈРМ во 1996 година. 
Анкетата вклучуваше разговори лице во лице со 700 лица во главниот град 
Скопје и резултатот беше општа стапка на виктимизација за период од една 
година од 21%, што беше доста ниска во споредба со главните градови на други 
земји во транзиција.44  
 
Државниот завод за статистика до сега нема спроведено анкета за 
виктимизација.  
 
 

                                                 
44  Види: Alvazzi del Frate, Anna и van Kesteren, John (2004), Criminal Victimization in Urban Europe, Key Findings of 
the 2000 International Crime Victim Surveys, UNICRI, Turin, стр. 4-5 
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