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 На 23 февруари 2021 година, дел од членовите на проектниот тим што го спроведуваат 
проектот „Превенција на детско престапништво“ беа поканети да учествуваат на редовната 
седница на Државниот совет за детско престапништво. На седницата д-р Елена Мујоска Трпевска, 
м-р Ненад Алексиќ и м-р Игор Петровски имаа можност да ги изложат своите наоди од 
спроведеното истражување во рамките на првата фаза од проектот.  
 
 Д-р Елена Мујоска Трпевска, претседателка на Здружението “Македонско пенолошко 
друштво” го отвори излагањето со кратка презентација на главните цели и предвидени и очекувани 
резултати од проектот. Според д-р Мујоска Трпевска „Превенција на детско 
престапништво“ произлезе од потребата за суштинска анализа на ситуацијата во Република 
Северна Македонија во однос на општинските совети за превенција на малолетничко 
престапништво нивното функционирање, ефикасност и 
ефективност. Таа нагласи ја нагласи неприфатливата 
моментална состојба каде што е утврдено постоење на 
формирани совети во 18 општини, но дел од нив се целосно 
нефункционални а останатите не работат со полн капацитет. На 
тоа се надоврзува и потребата да се добијат пореални 
податоци и слика за она што се случува во рамките на детското 
престапништво. 
 Изработката на програми за превенција на детското 
престапништво според д-р Мујоска Трпевска е формална 
обврска на надлежните органи но податоците од локално ниво, 
што се предмет на анализа на споменатиот проект, ќе 
овозможат таргетирање на најзастапените ризик фактори во 
конкретната локална самоуправа.  
 

 



Општата цел на овој проект е намалување на детското престапништво во државата. Специфичната 
цел пак, е мапирање на локалните ризици во четири плански региони: Скопски, Југозападен, 
Полошки и Вардарски и подобрување на постоечката институционална клима. 
 Оттаму, поврзаноста помеѓу општата и специфичната цел според д-р Елена Мујоска 
Трпевска е следната: превенција на детското престапништво е можна доколку подобро е разбран 
коренот на феноменот и доколку институциите изградат и спроведат подобри политики.  
 Таа го продолжи своето излагање со објаснувањето дека “за подобро да се 
разбере изворот на детското престапништво потребна е научна анализа – да се дознае што 
се основните причинители односно ризици на детското престапништво земајќи ги предвид 
локалните фактори”. Откако подобро ќе се разбере изворниот проблем на детското 
престапништво може да се влијае врз креирање на соодветни политики но и ажурирање на 
посточеките кои очигледно, не ги даваат потребните резултати.   
 
 На крајот, не е доволно само да се изградат политики засновани на научни сознанија туку и 
институциите адекватно да функционираат, со цел правилно и соодветно спроведување на 
предложените политики. 
 
 Целните групи на оваа акција се 
поделини на директни и 
индиректни. Директна целна група ќе 
бидат лицата кои работат во 
Општинските совети за превенција на 
детско престапништво од причина што 
резултатите од акцијата ќе имаат 
практичен учинок во нивното 
работење. Индиректни целни 
групи се децата бидејќи со нашето 
истражување ќе се подобри 
превенцијата на детското 
престапништво; останатите 
здруженија на граѓани како 
и државните институции и пошироката јавност кои ќе можат да извлечат информации од 
нашата работа кои понатаму можат да послужат при креирање на иницијативи во нивното 
работење кои ќе бидат поврзани со оваа или слична тематика. 
 Очекуваните резултати кои ќе произлезат од спроведувањето на овој проект се (1) 
таргетирани ризици за детско престапништво во четирите плански региони, Скопски, Југозападен, 
Полошки и Вардарски, (2) изработена публикација со сумарна анализа од спроведеното 
истражување и (3) функционалност на Советите за превенција на детско престапништво. 
Понатаму, ќе бидат изработени (4) пилот-програма за превенција на детско престапништво за 2021-
2022, како и (5) интерактивна мапа за прикажување на факторите за детско престапништво, 
достапни на веб. 



 Во продолжение д-р Мујоска Трпевска се заблагодари за досегашната соработка и помош 
што ја добива од Државниот совет за детско престапништо и ги најави колегите од истражувачкиот 
тим што накратко ја прикажаа анализата на достапни податоци од релевантни институции што 
претставува појдовна точка за идентификување и елаборација на ризик факторите за појава на 
детското престапништво.  

 Преку презентираните податоци од четирите плански региони кои се предмет на обработка 
(Скопскиот, Југозападниот, Вардарскиот и Полошкиот плански регион) тимот дојде до заклучоци 
кои ќе помогнат во следните активности кои ќе придонесат за остварување на целта на овој проект. 

  

Вториот дел од излагањето го започна м-р Игор Петровски од 
Здружението “Мој Правен Советник”.  Со цел подготовка на оваа 
анализа, тимот констатираше дека годишните извештаи на центрите 
за социјална работа не се достапни на интернет страниците ниту на 
центрите за социјална работа, ниту на интернет страницата на 
Министерството за труд и социјална политика. Од овие причини, 
проектниот тим воспостави непосреден контакт со одговорните лица 
во центрите за социјална работа и со одговорните лица во МТСП со 
цел добивање на потребните податоци за изработка на оваа анализа. 
Притоа, не беа доставени годишните извештаи, туку само табели со 
податоци, па оттука отсуствува подетално објаснување на достапните 
податоци што се однесуваат на релевантни ризик фактори на локално 
ниво. 

Од податоците добиени од Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа во Скопје, со посебен акцент на три општини (Аеродром, 

Сарај и Шуто Оризари), состојбата со детското престапништво (прекршоци и кривични дела), за 
периодот од 2017 година заклучно со јуни 2020 година. 
 Според м-р Петровски податоците покажуваат рапидно зголемување на детското 
престапништво во 2020 година, кога и покрај условите на пандемија, вкупната бројка е поголема 
одошто за цела 2019 година. Од добиеното објаснување од ЈУ МЦСР Скопје ваквото зголемување 
на облиците на детското престапништво, што ги опфаќа и децата во ризик и децата во судир со 
законот, се должи на зголеменото вршење прекршоци во однос на непочитување на полицискиот 
час. 
 Во ЦСР Кавадарци, во однос на децата во ризик се забележува пораст на деца со воспитно 
социјални проблеми и деца како сторители на прекршоци, додека се намалува бројот на деца што 
не се вклучени во образовен процес и покажуваат слаб успех, што се должи на благовремена 
примена на мерки на помош и заштита од страна на ЦСР. Во текот на 2019 година, во ЦСР Кавадарци 
биле проследени вкупно 133 пријави од коишто 126 или (95%) спрема деца од машки пол, а само 7 
пријави (5%) спрема деца од женски пол, што е доволен податок за огромната дискрепанца во 
однос половата застапеност  



 Од достапните податоци од ЦСР Неготино, произлегува дека во текот на тригодишниот 
период што е предмет на анализа, бројот на деца во ризик бележи константно надолен тренд, со 
изразени разлики во однос на учеството на различните возрасни групи од година во година. Имено 
иако вкупниот број на сторени прекршоци или кривични дела за кои е предвидена казна затвор до 
3 години, опаѓа, евидентно е дека немаме стабилен показател на која возрасна група се должи ова 
поради фактот што во 2018 година во оваа категорија прединачат децата до 14 години што е 
намалување од дури 70% во однос на претходната година, за разлика од 2019 година ситуацијата е 
обратна и главно тука спаѓаат деца од 14 до 18 години. Во однос на децата во судир со законот, 
бележиме зголемување на бројот на случаите, при што најзастапена е старосната група на деца од 
16 до 18 години.  

 Детското престапништво на територијата на полошкиот регион од аспект на податоците 
достапни од центри за социјална работа може да се анализира преку достапните податоци од ЦСР 
во Гостивар и Тетово. 

За жал добиените податоци од центрите за социјални работи во овие два града се оскудни и 
половични и не можат да доведат до прецизни заклучоци. 

 

 Што се однесува до податоците од ЦСР Гостивар, тие не беа доволни за проектниот тим да 
може да извлече заклучок или пак да направи соодветна компаративна анализа со некој друг 
центар за социјални работи или плански регион. 

Југозападниот плански регион е претставен преку податоци обезбедени од два центри за социјални 
работи во Кичево и Струга.  

 ЦСР Охрид го извести проектниот тим дека поради технички проблеми немаат можност да 
достават податоци за анализа.  

 Што се однесува на податоците добиени од ЦСР Кичево, кога се во прашање децата во ризик 
забележуваме сериозно намалување на бројката на евидентирани случаи во 2019 година во однос 
на претходните години.  



 Во однос на податоците кои се однесуваат на подрачјето кое го покрива ЦСР Струга, може 
единствено да констатираме дека се бележи големо покачување бројот на деца во ризик, односно 
на деца кои сториле прекршок или поблаго кривично дело. 

 
МВР редовно објавува годишни 
извештаи на својата интернет страница. 
Податоците за кривични дела 
извршени од деца се содржани во 
делот од извештаите што се однесуваат 
на класичниот криминалитет. 
 
Во 2017 година, забележано е 
зголемување од 20% на кривичните 
дела извршени од деца споредбено со 
претходната година. Имено, 
евидентирани се вкупно 1053 кривични 
дела извршени од 1584 деца, при што 
во најголем дел децата извршиле дела 

од кои потпаѓаат под категоријата на имотниот криминал (вкупно 863 дела) или дури 82% од 
вкупните кривини дела извршени од деца. Она што загрижува е дека во децата во голем се 
сторители на кривични дела со елементи на насилство (три убиства во обид, 13 тешки телесни 
повреди и 40 разбојништва). Оваа статистика укажува на тоа дека кај овие деца имаме сериозен 
проблем со нарушено однесување на кое треба многу да се работи со цел отстранување на 
причините кои доведуваат до тоа едно дете да изврши ваков тип на кривични дела.  
 М-р Игор Петровски истакна дека во рамките на детското престапништво, се јавуваат и 
следниве кривични дела: недозволената трговија (23 кривични дела), економскиот криминал (шест 
кривични дела) и дела од областа на организираниот криминал (две кривични дела). Овие 
кривични дела, заедно со првично споментатите имотни деликти, спаѓаат во групата на кривични 
дела кои најчесто имаат лукративен мотив, односно целта од нивното извршување е остварување 
на материјална корист за извршителот. За разлика од ова, кај кривичните дела како што се обидот 
за убиство или тешките телесни повреди, не секогаш примарниот мотив е лукративен, тука може да 
се јават и други мотиви како што се одмаздата и заплашувањето, а дополнително овој тип на 
кривични дела неретко се извршуваат под дејство на егзогени фактори кои може да влијаат врз 
однесувањето на детето. 



 

Генерално, според м-р Петровски,  учеството на 
детското престапништво во вкупниот криминал е околу 4% 
што секако е мала бројка во однос на вкупниот број на 
кривични дела кои се случуваат. Но, оваа бројка никако не 
смее да биде занемарена од причина што сторителите 
доколку на време не се (ре)социјализираат тоа може да биде 
почеток на „долга криминална кариера“ која ќе продолжи и 
понатаму во нивните животи. 

Во извештаите нема посебни податоци за застапеноста на 
кривичните дела сторени од страна на децата во различните 
сектори за внатрешни работи, со што е оневозможена 

анализа на детското престапништво во четирите сектори за внатрешни работи (Скопје, Велес, Охрид 
и Тетово) таргетирани со проектот. 

 Податоците од Државниот совет за превенција на детско престапништво, се недостапни 
податоци кои се детално разработени во секоја област. МПД поднесе допис до Државниот совет за 
што доби соодветни и навремени податоци (Прилог 1).  
 Јавната презентација ја заврши м-р Ненад Алексиќ, претседател на Здружението “Мој 
Правен Советник”. Тој истакна дека во истражувањето земавме предвид повеќе извори на 
податоци, меѓу кои Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и 
занемарување (НКТ), Државниот завод за статистика, како и основните и средните училишта во 
државата.  
 Според м-р Алексиќ од анализираните статистички податоци од 222 институции во рамките 
на Годишниот извештај за состојбата во однос на заштита на децата од злоупотреби и 
занемарување согласно креираните индикатори за 2017 година, кој што е објавен во 2019 година 
произлегоа повеќе заклучоци. Имено како повоочливи информации се оние дека на територија на 
градот Скопје во 2017 година се регистрирани вкупно 13 случаи на лекувани деца во ПЗЗ и 
болничко-стационарните здравствени установи, кај кои како причина на лекувањето се наведува 
самоповредувањето како последица на насилство. Според м-р Алексиќ оваа информација заедно 
со статистичкиот податок дека вкупно биле регистрирани 88 деца во болничките установи кои биле 
лекувани поради насилство врз нив, претставува бројка која никако не смее да се занемари со оглед 
на тоа дека се работи за тип на криминалитет со вообичаено висока „темна бројка“ на регистрирани 
случаи. 



Понатаму, од податоците од МВР во 
рамките на извештајот на НКТ е 
евидентирано дека е доста висок бројот 
на деца - жртви на сексуална 
злоупотреба и на запуштање и 
малтретирање, односно вкупно 151 дете. 
Оваа категорија е единствената каде што 
доминираат женските деца за разлика од 
машките кои прединачат во сите 
останати категории. 
Во однос на податоците од центрите за 
социјална работа, воочлив е податокот 
дека од вкупно регистрирани 327 деца 
жртви на насилство во 2017 година, повеќе од 1/3 од нив се на возраст помеѓу 6 и 10 години, што 
исто така претставува загрижувачки податок со оглед на тоа што се работи на многу ранлива 
категорија на деца. 
 Според м-р Алексиќ во рамките на истиот Извештај, доколку се погледнат податоците од 
основните јавни обвинителства, доминира бројката од 411 деца жртви на кривично дело, но и 
податокот за тоа дека повеќе од половина од нив се на возраст помеѓу 11 и 16 години, што укажува 
на тоа дека кај повозрасните деца имаме случаи на посериозен вид на насилство каде што биле 
покренати постапки пред обвинителствата во државата. За крај, истакна тој, од податоците на 
Извештајот кои произлегле од работата на судовите, произлегува фактот дека, кога се работи за 
насилство врз децата, доминираат кривични дела против бракот, семејството и младината и тоа со 
71 %, додека кривичните дела против животот и телото се застапени со 8%, кривичните дела против 
половата слобода и половиот морал 8% и кривичното дело насилство 7% . 
 Следно, м-р Алексиќ објасни дека дел од анализата беа и податоците на Државниот завод 
за статистика кој располага со најобемни податоци кога е во прашање статистиката во Македонија. 
Имено беа истражувани податоци од 2000 па се до 2018 година при што беше заклучено дека 
имаме пораст на вкупно осудените лица воопшто се до 2014 година кога овој број почнува да се 
намалува. Во овој дел го увидовме можеби и единствениот позитивен податок во ова истражување, 
а тоа е дека бројот на осудени деца од 2000 година па наваму е во постојан пад, при што во 2000 
година сме имале повеќе од 900 осудени, за до 2018 година да дојдеме до нешто повеќе од 300 
осудени деца за сторени кривични дела, или само 5% од вкупно осудените лица за разлика од 
почетните 14%. Тој нагласи дека во овој дел, забележително беше тоа што градот Скопје доминира 
со 86 осудени деца во 2018 година што е очекувано со оглед на бројноста на населението, но 
разочарувачки е фактот што на подрачјето на Тетово се забележани дури 45 осудени деца за истата 
година што е повеќе од половина од онаа бројка за Скопје, иако се работи за многу помал град. 
 За крај, истакна м-р Алексиќ дека истражувачкиот тим се осврна на податоците од основните 
и средните училишта во државата кои произлегуваат од Посебениот извештај од спроведеното 
истражување за насилство меѓу учениците во основните училишта  - меѓуврсничко насилство, 
објавен од страна на Народниот правобранител во октомври 2019 година како и истражувањето 
„Актуелна состојба за постоење, превенција и справување со насилство во средните училишта“,  во 



15 (петнаесет) средни училишта во осум општини од Р.С. Македонија, од Коалиција на младински 
организации СЕГА, објавено во јули 2019. 
 Во однос на основните училишта воочливо е тоа што за само 2 години на територијата на 
целата држава биле изречени вкупно 1400 педагошки мерки во училиштата за сторено насилство 
меѓу кои почести се мерките усна и писмена опомена, како и мерката укор, додека поретки се 
мерките преместување на ученик во друга паралелка и друго училиште. Како заклучок од овој дел 
на анализата произлезе тоа дека примената на мерките се разликува од регион до регион во 
државата.  
å 
Оваа појава треба да биде поттик за понатамошна анализа и евидентирање на конкретните 
причини за фактот што во Тетовскиот регион многу почесто се изрекуваат мерки на преместување 
ученик во друга паралелка и училиште, додека пак во другите региони се доминантни полесните 
мерки. 
 
Од наведените, но и другите податоци, е евидентно дека насилството постои во училиштата, како и 
тоа дека учениците често немаат доверба во училиштето да се обратат и да пријават насилство, а 
најпоразителен е податокот дека многу мал дел од учениците се осмелуваат за насилството да 
зборуваат со член на семејството, заклучи м-р Алексиќ.  

 
*** 

По јавната презентација на истражувачите од ПИМ се разви широка дискусија.  
 
Членовите на Државниот совет за превенција на детско престапништво ја поздравија 

темелната анализа на ризик факторите за појава на детско престапништво но и ги истакнаа сите 
проблеми во своето секојдневно работење, особено во поглед на недостатокот на кадар но и 
стручност за справување со бројните проблеми што ги предизвикува феноменот на детско 
престапништво.  
 Воедно, на седницата на Државниот совет за детско престапништво се дискутираше за 
состојбата со општинските совети за детско престапништво. На седницата активно учество и голем 
придонес дадоа претставниците на планските региони коишто се одзваа на поканата на Државниот 
совет и тоа: Градоначалничката на Битола, г-ѓа Наташа Петровска, г-ѓа Зујица Ангелова, раководител 
на Центарот за развој на Источниот плански регион и претставник од Полошкиот плански регион. 
Координаторите на останатите плански региони не учествуваа на седницата, во дел поради 
пасивност, а во дел поради незаинтересираност. 

 
Извештајот го изработи,  

Д-р Елена Мујоска Трпевска  

 
Скопје, 24.02.2021         Претседател  

Македонско пенолошко друштво  



Прилог 1 
 
До 
Државниот совет за превенција на детско престапништво 

 
Предмет: Известување и добивање дозвола за користење на податоци од ГИ на Советот 

 
 Почитувани, 
 
 Македонско пенолошко друштво работи на проект во рамките на акциските грантови во 
рамки на Цивика Мобилитас посветен на Превенција на детското престапништво. 
 Целта на проектот е идентификување на ризик факторите за појава на детско престапништво 
во четири плански региони во државата и финална цел е нивно дигитално сублимирано 
прикажување и достапност по завршување на проектот на карта на државата за градовите опфатени 
со истражувањето. 
 Во текот на анализата ќе се користат достапните извори на податоци од ЦСР и МВР, но 
особено би било корисно да бидат вклучени и податоците содржани во Годишните извештаи од 
Државниот совет за превенција на детско престапништво.  
 Со таа цел се обраќам за да ги информирам членовите на Советот дека во рамките на 
дигитално достапните податоци ќе бидат вклучени и податоците од годишните извештаи на Советот 
за 2017, 2018 и 2019 година.  
 Со оглед на фактот што на вашата интернет страница не се достапни годишните извештаи за 
2018 и 2019 година, се обраќам со барање за доставување само на деловите од годишните 
извештаи што содржат нумерички податоци. 
 Со надеж за продолжување на меѓусебната успешна соработка,  
 
 Скопје, 05.07.2020      Претседател на МПД 

           
                 Д-р Елена Мујоска Трпевска 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


