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За проектот 

 
Проектот „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. Иако се формирани во 18 општини, 
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 е 
формална обврска на надлежните органи но податоците од локално ниво, што ќе 
бидат предмет на анализа во овој проект, ќе овозможат таргетирање на 
најзастапените ризик фактори во конкретната локална самоуправа. 

За потребата од ваква акција говорат и податоците добиени од достапните 
извори и тоа: 

 
• Истражувањето на МПД за состојбата со установите за сместување на 

деца во ризик и деца во судир со законот (достапна на: www.msp.org.mk)  
• Националната Стратегија за деинституционализација, 
• Годишните извештаи на Државниот совет за превенција на детско 

престапништво, 
• Годишните извештаи на Државниот завод за статистика на РСМ, итн. 

 
Општата цел на овој проект е намалување на детското престапништво во 

државата. Специфичната цел е мапирање на локалните ризици во четири плански 
региони: Скопски, Југозападен, Полошки и Вардарски и подобрување на 
постоечката институционална клима. Оттаму, логиката на интервенцијата, поточно 
поврзаноста помеѓу општата и специфичната цел е следната: превенција на 
детското престапништво е можна доколку подобро е разбран коренот на 
феноменот и доколку институциите изградат и спроведат подобри политики. 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 (evidence-based policies) туку и 
институциите адекватно да функционираат, со цел правилно и соодветно 
спроведување на предложените политики.  
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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; станатите 
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. 

 
Проектот „Превенција на детско престапништво“ ќе се спроведува во 

периодот од јуни 2020 до ноември 2021, во рамки на кој се предвидени 5 пакети на 
активности. Очекуваните резултати кои ќе произлезат од спроведувањето на овој 
проект се: 

• таргетирани ризици за детско престапништво во четирите плански 
региони, Скопски, Југозападен, Полошки и Вардарски,  

• изработена публикација со сумарна анализа од спроведеното 
истражување и  

• зголемена функционалност на Советите за превенција на детско 
престапништво. 

Исто така, ва рамките на проектот ќе бидат изработени пилот-програма за 
превенција на детско престапништво за 2021-2022 и интерактивна мапа за 
прикажување на факторите за детско престапништво, достапни на веб. 

 
Македонско пенолошко друштво Скопје (www.msp.org.mk), заедно со 

партнерите Здружение за кривично право и криминологија на Македонија – Скопје 
(www.maclc.mk), Здружението ЈУС ЕТ ЈУВЕНТУС 

Скопје (http://mojpravensovetnik.mk/) и Совет за превентива против малолетничка 
деликвенција (www.sppmd.mk), се корисници на финансиска поддршка од 

програмата Цивика мобилитас (civicamobilitas.mk). 
 
Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка 

(СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во Македонија, која ја спроведуваат 
НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ 
од Шведска. Целта на програмата е општествените промени во Северна 
Македонија да бидат поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра 
соработка со властите, што резултира со потранспарентно, поотчетно и социјално-
инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво. 
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Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на МАКЕДОНСКО 
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   стр | 7  
 

Дефинирање на предметот на истражување 
 

Истражувањето ќе биде насочено кон идентификување на ризик факторите 
што придонесуваат за појава на детското престапништво. Идентификувањето на 
ризик факторите е неопходен почетен чекор кон разбирање на етиологијата на 
детското престапништво, односно на причините за впуштање на децата во 
општествено неприфатливи или инкриминирачки однесувања и води кон сознанија 
кои помагаат во детерминирање на начините за превенција.  

При сузбивањето на детското престапништво акцентот е ставен врз 
примарната превенција, односно навремено препознавање на однесувања кои 
може да доведат до инкриминирачко поведение. Како што сите социјални појави се 
резултат од претходни причинско-последични околности, така и детското 
престапништво се јавува како резултат на определени причини, појави или 
околности. Анализата на таквата каузална врска овозможува сознанија за 
причините што доведуваат до престапништвото, а само по нивното осознавање 
може да се определат мерки и активности за влијание врз причините заради 
превенирање на ризик од престапништво. 

Под ризик фактори што придонесуваат кон појава на детското 
престапништво се подразбираат оние однесувања на децата (лица до 18 години) 
што отстапуваат од општествено прифатливите однесувања односно се во судир 
со законот. Децата кај кои се појавуваат првите два облика (општествено 
неприфатливо однесување, однесување што е во допир со законот, деца што 
сториле прекршоци) спаѓаат во законската категорија на „деца во ризик“. Децата 
коишто прекршиле казнено правни норми односно презеле дејствие казниво според 
позитивноо казнено материјално законодавство спаѓаат во законската категорија 
„деца во судир со законот“.  
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Ризик факторите што може да доведат до детско престапништво генерално 
се делат на две групи: социјални (надворешни или егзогени) и индивидуални 
(внатрешни  или ендогени). Во секој одделен случај на детско престапништво 
постои нивна корелација, условеност, поврзаност и каузалитет.   

Надворешните (социјални односно објективни) фактори се однесуваат на 
општествено - економската состојба, политичка состојба, корупцијата, морални 
норми, култура и обичаи и сл.). Во пошироки социјални фактори релевантни за 
детското престапништво може да се вбројат функционалноста на институциите, 
институции/установи за грижа за деца во допир со законот (за алкохол, користење 
дроги и други супстанции, воспитни установи) мрежа на сместувачки семејства, 
групни домови и сл.  

Потесни социјални фактори што имаат големо влијание врз формирањето на 
младата личност и поради несоодветната грижа, поддршка и заштита да 
придонесат за појава на детско престапништво се дисфункционалното семејство, 
училиштето коешто не ја остварува својата воспитна и превентивна улога, 
врсничките групи и влијанието на електронските и социјалните медиуми и 
модерните облици на комуникација, пристап и размена на информации. 

Внатрешните или индивидуални се оние фактори се поврзани со самата 
личност на детето и се сплет на возраста, интелигенцијата, импулсивноста, 
темпераментот, когнитивните способности, психичката и емоционалната зрелост.  

Детското престапништво е резултат од интеракција и мултиплицирани 
ефекти од повеќе ризик фактори. 

Во теоријата се прават обиди за објаснување на интеракцијата помеѓу 
варјаблите и исходите, односно факторите на ризик и фактичкото поведение. 
Изведувањето релевантни воопштени заклучоци е отежнато поради повеќе 
околности, а пред сѐ поради комбинација, испреплетување, различна причинско-
последична врска помеѓу различните ризик фактори.  

EУ со право нагласува дека превенцијата на делинквенцијата бара 
мултидисциплинарен пристап вткаен во повеќе национални политики, а имено 
политики поврзани со кривичноправната заштита, социјалната политика, 
образованието, урбаното планирање, оданочување, локалната власт и сл. Притоа, 
основен акцент е ставен врз локалните политики, иницијативи и практики за 
„полициско работење во заедницата“, во кои се вклучени полицијата, локалната 
власт, граѓанските организации и самите граѓани. 
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За потребите на ова истражување ќе се појде од дефиницијата дека 
ризик фактори се социјални и индивидуални околности со чиешто 

присуство, отсуство, испреплетеност, взаемна поврзаност и 
каузалитет се зголемува веројатноста дека детето веќе е или може да 

дојде во допир со законот. 

Позитивното законодавство, по примерот на релевантни меѓународни 
документи (пред сѐ препораките на Советот на Европа), не дава дефиниција на 
ризик факторите, туку само ги набројува. 

Во Законот за правда за децата се наведуваат состојбите, однесувањата 
односно постапувањата коишто содржат ризик од можно детско престапништво - 
дете со телесна попреченост или пречки во менталниот развој, жртва на насилство, 
воспитно и социјално запуштено, кое се наоѓа во таква состојба во која е отежнато 
или е оневозможено остварувањето на воспитната функција на родителите, кое не 
е вклучено во системот на образованието и воспитувањето, вовлечено во питање, 
скитање или проституција, кое употребува дроги и други психотропни супстанции и 
прекурзори или алкохол). 

Во категоријата „дете во ризик“ спаѓа и дете жртва односно сведок на 
дејствие кое со закон е предвидено како прекршок или дејствие кое со закон е 
предвидено како кривично дело. 

Најчесто ризикот детето да биде подведено под еден од двата погоре 
наведени поими се јавува како комбинација на повеќе различни ризик фактори.  

Исходот од постоењето односно изложеноста на детето на повеќе ризик 
фактори зависи од возраста, но и од емоционалната и психо-физичката развиеност, 
свест и зрелост на детето вкрстени со средината и условите во коишто живее, 
расте, се воспитува, образува и сразвива.  

Детското престапништво учествува со 10-12% во вкупниот криминалитет во 
државата, но многу е поголем процентот на учество во социо-патолошки појави за 
коишто не постои унифициран методолошки пристап за нивно евидентирање, 
сумирање, анализа и изведување заклучоци.  

Потребата за идентификување на ризик факторите се наметнува како важен 
предуслов за определување на мерки и активности за превенирање на идно детско 
престапништво, влијание врз причините што доведуваа до појава на ризик 
факторите, остранување на состојбите што водат кон допир со законот и сл. 
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Креирање на хипотетска рамка 
 

Имајќи ги предвид сознанијата што истражувачкиот тим ги има во однос на 
аспектите поврзани со детското престапништво, важен елемент на оваа 
Методологија е креирање на хипотетската рамка.  

Хипотезите по својата природа се непотврдени хипотетичко-дедуктивни 
претпоставки коишто се насочени кон дополнување на непознатите аспекти на 
истражуваната појава, за којашто истражувачите веќе имаат претходни сознанија. 
Хипотезите може да бидат општи (генерални) и посебни (конкретни) во зависност 
од фактот дали се однесуваат на вкупниот опфат на истражувањето или на 
одделни негови аспекти. Хипотезите поаѓаат од најверојатно очекуваниот исход 
што се очекува да произлезе од истражувањето. Таа мора да има определен степен 
на веројатност да биде проверена и како резултат на тоа да биде потврдена или 
оспорена. 

Правилниот методолошки пристап бара определување на хипотези коишто 
ќе се однесуваат на предметот на истражување, ќе бидат прецизно и јасно 
поставени, како и подобни за проверка во текот на истражувачкиот процес. 

Формулирањето на хипотезите и спроведување на истражување за нивна 
проверка води кон проширување на знаењата, надминување на недостатоците или 
нецелосноста на постојните сознанија и, секако, иманентата потреба на науката за 
постојана проверка на релевантноста на стекнатото знаење. Нивна цел е да го 
насочат истражувањето со цел идентификување и вкрстување на варијаблите 
поврзани со појавата што се проучува.  

Во конкретното истражување зависна варијабла е детското 
престапништво, а независни варијабли се социјалните и индивидуалните 

ризик фактори. 

 

Во однос на истражувањето поврзано со идентификување на ризик 
факторите за појава на детското престапништво, може да се определат две 
генерални хипотези, коишто содржат посебни потхипотези. 

Имено, хипотетската рамка ја сочинуваат две основни хипотези: 

I. Прва генерална хипотеза - ризик факторите за појава на детското 
престапништво се различни во зависност од карактеристиките на 
планскиот регион. 

Разликите помеѓу планските региони се однесуваат на нерамномерната 
социо-економска состојба, густината на населението, внатрешните миграциски 
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движења (од рурални кон урбани средини, концентрација на население во главниот 
град на државата), кризата на современото семејство и родителскиот авторитет, 
пасивни училишта коишто недоволно ја вршат својата задача во делот на 
воспитанието, отсуство на проактивна локална самоуправа, негативно влијание на 
медиумите во најширока смисла на зборот. 

Од вака дефинираната главна хипотеза произлегуваат неколку потхипотези: 

• Факторите за превенција на детското престапништво не ја остваруваат 
својата улога (семејство, училиште, локална самоуправа, медиуми) 

• Постои недоволна грижа на државата за превенција на детското 
престапништво 

• Непостоење односно нефункционалност на основаните општински совети за 
детско престапништво 

 

II. Втората генерална хипотеза – не постојат сублимирани и 
систематизирани податоци за детското престапништво во однос на 
децата во ризик.  

Достапните податоци во официјалните статистики од Државниот завод за 
статистика даваат сознанија само за децата во судир со законот на територија на 
државата, но не и во однос на децата во ризик. Ова се должи на фактот што голем 
дел од децата во ризик не се инволвирани во судската постапка спрема деца, а 
токму фокусот врз нив овозможува добивање сознанија за изградба на рамка за 
дефинирање превентивни активности со цел навремено препознавање на ризиците 
и преземање на мерки и активности за надминување на состојбите коишто може да 
го доведат детето до сторување кривично дело. 

Во годишни извештаи на органите од областа на социјалната заштита, 
активностите на некои општински совети за превенција на детското престапништво, 
годишните извештаи на Министерството за внатрешни работи може да се најдат 
нумерички податоци за деца во ризик, но тие се недоволни за продлабочено 
навлегување во причините што довеле до појава на ризик факторите. 

 

Временска рамка на податоците за истражувањето 
 

Истражувањето ќе ги опфати достапните нумерички податоци за три 
последователни години со цел да може да се добие претстава за определени 
трендови во појавата и повторувањето на детското престапништво во географска 
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смисла на територија на државата, така и во однос на феноменолошките аспекти 
на престапништвото. 

Според планираното истражување тригодишниот период треба да ги опфати 
2017, 2018 и 2019 година. Доколку поради пандемијата, податоците за 2019 година 
не бидат достапни до завршување на проектниот период, во презентацијата на 
податоците ќе биде вклучена 2016 година. 

Сознанија за состојбата со детското престапништво во 2019 година и 
присутните ризик фактори ќе се добијат преку интервјуа со претставници од 
релевантните органи. 

 

Територијален опфат на истражувањето 
 

Република Северна Македонија е поделена на осум плански региони.  

Планските региони се усвоени во Собранието на РСМ на 29 септември 2009 
година и државата е поделена на 8 (осум) плански региони. 

Поделбата на плански региони има за цел да послужи за статистички, 
економски и административни цели. 

 

Истражувањето ќе опфати анализа на ризик факторите за појава на детско 
престапништво во четири плански региони во државата и тоа: 
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• Скопски 
• Југозападен 
• Вардарски  
• Полошки 

Според достапните податоци од страна на Бирото за регионален развој 
уралните општини се застапени скоро во сите региони, меѓутоа најголем дел од 
населението живее во поголемите урбани центри, што упатува на нерамномерна 
концентрација на населението внатре во регионите.  
 
 Основни карактеристики на планските региони опфатени со истражувањето: 
 

• Скопски плански регион –ја опфаќа скопската котлина, а неговата 
површина изнесува 1.812 квадратни километри или 7,3 проценти од вкупната 
површина на државата. Иако е најмалиот регион, скопскиот има изразито 
густа населеност од 319 жители на километар квадратен и апсорбира повеќе 
од 1/4 од вкупното население во Македонија. Со анализата ќе бидат 
опфатени четири општини во Градот Скопје - Ѓорче Петров, Чаир, Шуто 
Оризари, Карпош; 
 

• Југозападен плански регион - го опфаќа басенот на Охридското Езеро и 
сливното подрачје на реката Треска, зафаќа површина од 3.340 квадратни 
километри или 13,4 проценти од територијата на државата. Во овој регион се 
бележи високото учество на населението кое живее во руралните средини. 
Со анализата ќе бидат опфатени општините Охрид, Струга, Кичево и 
Вевчани; 

 
• Полошки плански регион - ги опфаќа полошката котлина, мавровската 

висорамнина, планинскиот масив Бистра и долината на реката Радика. 
Вкупната површина на регионот е 2.416 квадратни километри или 9,7 
проценти од територијата на државата. И во овој регион, има високо учество 
на населението кое живее во руралните средини. Со анализата ќе бидат 
опфатени општините Гостивар, Брвеница, Боговиње и Тетово и  

 
• Вардарски плански регион -  се простира во централниот дел на државата 

и го опфаќа средното сливно подрачје на реката Вардар, долните теченија 
на притоките Брегалница и Црна Река и крајниот западен дел од Овче Поле. 
Зафаќа површина од 4.042 квадратни километри или 16,2 проценти од 
територијата на државата. Со анализата ќе бидат опфатени општините 
Кавадарци, Велес и Неготино. 
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Цели на истражувањето 
 

Истражувањето има две основни цели од коишто произлезе и хипотетската 
рамка, прикажана погоре: 

 

I. Утврдување на етиологијата на детското престапништво во дел од 
општините од планските региони на коишто е поделена Република Северна 
Македонија преку идентификување на ризик факторите кои ќе служат како основа 
за изработка на програма за превенција на детско престапништво. 

Изборот на планските региони е со цел за добивање податоци што ќе 
овозможат компарација, воочување на сличностите и разликите, постоење односно 
отсуство на меѓусебна условеност и поврзаност на ризик факторите и изведување 
заклучоци за причините што довеле до појавата на ризик факторите.  

 

II. Дигитално сублимирано прикажување на податоците прибавени со 
истражувањето и податоци што се достапни во однос на детското престапништво 
на карта на државата. Изработката на Интерактивна мапа со податоци за детско 
престапништво на територија на Република Северна Македонија има за цел 
добивање претстава за територијалната распространетост, сконцентрираност на 
детското престапништво во некои делови од државата, особено во општините 
опфатени со истражувањето.  

 

Јавни органи од кои се прибираат податоци 
 

За остварување на целите на истражувањето неопходно е да се добијат 
податоци од повеќе релевантни државни органи, органи на локалната самоуправа 
и органи основани согласно закон, а коишто се однесуваат на ризик факторите за 
појава на детското престапништво. 

Податоците ќе се прибираат од следниве органи: 

• Центрите за социјална работа 
 

Центрите за социјална работа се основаат како јавни установи за социјална 
заштита. Основен закон врз основа на кој тие ги извршуваат своите дејности е 
Законот за социјалната заштита. Согласно одредбите од наведениот пропис, 
центрите за социјална работа: 
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o решаваат за правата од социјална заштита (како што се, на пример, 

правото на надоместок поради попреченост, правото на еднократна 
парична помош и други); 

o решава за правата утврдени со Законот за заштита на децата; 
o решава за парична помош на лица со признаен статус на бегалец и 

под супсидијарна заштита, утврдени со Законот за меѓународна и 
привремена заштита;  

o решава за работите утврдени со прописите за семејно-правните 
односи;  

o решава за правото утврдено со Законот за социјална сигурност за 
старите лица;  

o постапува по работите од својата дејност утврдени со прописите од 
кривичното право и  

o врши други работи пропишани со закон. 
 
Во Законот за социјалната заштита, понатаму, се наведени бројни 

активности кои центрите за социјална работа ги преземаат со цел да ги исполнат 
своите надлежности. Така, меѓу другото, центрите за социјална работа: (*) вршат 
информирање и упатуваат на граѓани во однос на остварување пристап до права 
од социјална заштита; (*) спроведуваат стручна помош и поддршка на поединци и 
семејства за надминување на социјални проблеми; (*) реализираат мерки и 
активности на социјална превенција1 и советување на поединци и семејства заради 
спречување и ублажување на последици од социјални проблеми; (*) водат 
евиденција и прибираат документација за корисниците на социјалната заштита, 
заштита на децата и семејно-правната заштита и други.  

 
Следствено, евидентно е дека центрите за социјална работа имаат значајна 

улога во градењето и спроведувањето на социјалните политики, односно во 
пружањето на социјална заштита во државата. Се разбира, целосен преглед на 
сите работи кои центрите за социјална работа ги вршат би подразбирал 
наведување и на бројни други прописи како што се Законот за семејството, Законот 
за вонпарничната постапка, Законот за заштита на правата на пациентите и други. 

                                                
1 Под мерки на социјална превенција се подразбираат мерките за: (*) рано откривање на граѓани во социјален 
ризик, со социјални потешкотии или проблеми и обезбедување пристап до стручна помош и поддршка; (*) 
превентивни увиди кај социјално ранливи лица, заради согледување на социјалната ситуација и превенција 
на појава на социјални проблеми; (*) организирање едукативни настани, дебати, трибини, кампањи и проекти 
за превенција на социјални проблеми; (*) организирање волонтерски активности за помош на социјално 
ранливи групи во локалната заедница; (*) поттикнување и помош во воспоставување групи за поддршка и 
самопомош на граѓани со сродни социјални проблеми; (*) други превентивни активности за заштита од 
социјални ризици и спречување на појавата на социјални проблеми. 
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Што се однесува до темата на ова истражување, центрите за социјлна работа 

имаат и бројни овластувања кои произлегуваат од Законот за правда за децата. 
Прво, Законот за правда за децата во својот поимник ги дефинира центрите за 
социјална работа како специјализирани органи кои водат постапки спрема деца. 
Второ, во втората глава од законот, поточно во членовите 20-23 е предвидено дека 
центрите за социјална работа можат да применат мерки на помош и заштита 
спрема деца во ризик до 14 години и деца во ризик над 14 години. Во членовите 24-
32, пак, е во детали уредено како се постапува со дете во ризик, воедно и што точно 
е улогата на цетарот за социјални работи.  

 
Она што е најзначајно за постојното истражување е дека центрите за социјални 

работи примаат известувања за состојби на ризик кај деца од Министерството за 
внатрешни работи, јавниот обвинител и/или други институции во кои децата се 
згрижени како и од родителите/родителот и старателите/старателот, оштетениот и 
други лица. Таквите известувања центрите за социјални работи ги водат во 
регистар. Следствено, центрите за социјални работи (би требало да) имаат ажурна 
евиденција од која може да се утврди какви противправни и неприфатливи 
поведенија најчесто се јавуваат кај децата во подрачјето за кое тие се месно 
надлежни. Тоа, од друга страна, може да послужи како сериозен индикатор на 
факторите на ризик во дадениот плански регион.  

 
• Министерство за внатрешни работи 

 
Кога станува збор за Министерството за внатрешни работи, во насока на 

тековното истражување најзначаен е Законот за полицијата. Во неговиот член 69 е 
предвидено кои сѐ евиденции полицијата ги води, додека пак во членовите 69-а и 
69-б се врши попрецизна категоризација на полициските евиденции. Сумирано, 
полицијата има далекусежна дефиниција на сторителите на кривични дела, 
сторителите на прекршоци, изречените казни и други мерки, жртвите, оштетените 
лица и слично. Законот за полицијата во членот 71 дозволува користење на 
нумеричикте и статистичикте податоци од наведената институција заради научно-
истражувачка работа. Користењето на споменатите податоци се врши согласно 
прописите за заштита на личните податоци и другите релевантни прописи. 

 
Во рамки на Министерството за внатрешни работи се организираат Сектори за 

внатрешни работи (Скопје, Куманово, Битола, Штип, Велес, Охрид, Тетово и 
Струмица) во чии рамки се организираат и одделенија во чија надлежност се јавува 
малолетничката деликвенција. Тие располагаат со детални податоци за 
противправните дела преземени од деца. За жал, Правилникот за внатрешна 
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организација на Министерството на внатрешни работи е класифицирана 
информација, поради што не е возможно да се утврди колку одделенија постојат со 
надлежност за малолетничката деликвенција2. Органограмот на Министерството за 
внатрешни работи не содржи таков податок, бидејќи се наведени единствено 
споменатите Сектори за внатрешни работи3.  

Во секој случај, евиденциите на Министерството за внатрешни работи можат да 
послужат како сериозен статистички показател во контекст на ризиците за детско 
престапништво.  
 

• Државен совет за превенција на детско престапништво4  
 

Основан е согласно Законот за правда за децата, како самостоен и независен 
во вршењето на работите определени со законот. Членовите ги избира Собранието 
на РСМ, има седиште во во Министерството за правда, а во односите со другите 
органи и лица настапува со свое лого, кое самиот го утврдува.  
 

Составен е од 15 члена кои ги избира Собранието на РСМ со мандат од пет 
години, со право на повторен избор. Во него членуваат претставници од 
Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за образование и наука, Министерството за внатрешни работи, 
Јавното обвинителство на РСМ, Врховниот суд на РСМ и Адвокатската комора на 
РСМ, како и истакнати научни и стручни работници кои работат на заштитата на 
интересите на децата од кои еден претставник е од редот на невладините 
организации за заштита на децата. Во работата на Државниот совет учествува и 
претставник од Народниот правобранител. 

 
Законот детално ги пропишува надлежностите на Државниот совет,  во кои меѓу 

другите, спаѓаат: донесување Национална стратегија за превенција на детското 
престапништво, донесување годишни програми и планови за остварување на 
програмата, давање иницијативи за подобрување на законските решенија и 
мислења за предлози на закони од значење за заштитата на правата на децата и 
спречувањето на детското престапништво, покренува иницијативи за пошироко 
запознавање на граѓаните со правата на децата и расправи за здраво семејство, за 
заштита на децата од болести на зависност, за проблемите на образованието и 
воспитувањето, за односот на средствата за јавно информирање и за другите 
фактори што влијаат врз спречувањето на детското престапништво, иницира 
истражувања и студии за проблемите на детското престапништво, соработува со 

                                                
2 Извор: https://mvr.gov.mk/vest/5431.  
3 Извор: https://mvr.gov.mk/page/organogram.  
4 Извор: http://dspdp.com.mk/.  
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меѓународни организации и тела, ангажирани во заштитата на правата на детето и 
спречувањето на детското престапништво и подготвува годишни извештаи за 
својата работа и за состојбите во областа на правата на детето и детското 
престапништво, кои ги доставува до Собранието на РСМ и Владата на РСМ, 
Судскиот совет и Врховниот суд на РСМ, кои се должни да ги разгледаат и да 
преземат соодветни мерки и активности, согласно со своите надлежности. 

 
• Општински совети за превенција на детско престапништво 

 
Градоначалниците на општините, градоначалниците на општините во градот 

Скопје и градоначалникот на градот Скопје предлагаат на советите на општината, 
советите на општините во градот Скопје и советот на град Скопје да именуваат 
Совет за превенција на детско претстапништво.  
 

Неисполнување на ваквата обврска претставува прекршок казнив со глоба во 
износ од 300 евра до 500 евра во денарска противвредност.  

 
Советите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје именуваат 

општински совети и Совет на градот Скопје за превенција на детско престапништво. 
 

Членови на општинскиoт совет се претставници на подрачните единици на 
Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална 
политика, центрите за социјална работа, претставници на советот на 
родители/или/от во основните и средните училишта, Унијата на средношколци, 
Адвокатската комора на РСМ, здруженија и фондации, јавниот обвинител кој 
работи во областа на детската деликвенција и судијата за деца од судовите од 
општа надлежност или судија кој ќе го определи претседателот на судот. 

 
Членовите се именуваат за време од пет години, со право на повторен избор. 

 
Општинските совети донесуваат годишни програми за својата работа што ја 

усвојуваат советите на општините и Советот на градот Скопје, кои што се 
финансираат врз основа на финансиски план од буџетот на општината, односно 
градот Скопје и од други средства. 

 
Во рамките на други надлежности на советите спаѓаат: донесување деловник за 

својата работа, на подрачјето на општината и градот Скопје вршат работи за 
следење на состојбите, покренуваат иницијативи за нивното подобрување и 
развиваат програми за вклучување на локалната заедница во превенција на 
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детското престапништво и третманот на деца сторители на дејствија што со закон 
се предвидени како кривични дела и прекршоци. 

 
За својата работа општинските совети најмалку еднаш годишно го известуваат 

советот на општината, односно градот Скопје и Државниот совет за превенција на 
детско престапништво. 
 

• Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба 
и занемарување 

 
Формирано е согласно Одлуката на Владата на Република Македонија бр.44-

7278/1 од 12.12.2017 (Службен весник на РСМ, бр.181/17), а конституирано е на 
27.12.2017 година. 

 
Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и 

занемарување, е составено од претставници на Министерството за труд и 
социјална политика - претседател и два членa, Министерството за внатрешни 
работи - член и заменик член, Министерството за образование и наука - член и 
заменик член, Министерството за здравство - член и заменик член, Министерството 
за правда - член и заменик член, ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - член 
и заменик член, ЈУ Завод за ментално здравје на деца и младинци „Скопје“ - член 
и заменик член, ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје, член и заменик член, 
Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје - член, Прва детска амбасада во светот 
„Меѓаши“ - член и заменик член, СОС Детско село - Скопје член и заменик член, 
Здружение за заштита на правата на децата - член и заменик член и Совет за 
превентива против малолетничка деликвенција - Кавадaрци - член и заменик член. 

 
Целта на ова тело е да го следи и координира спроведувањето на активностите 

за заштита на децата од злоупотреба и занемарување.  
 

Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и 
занемарување, согласно одлуката за конституирање е надлежно за: планирање и 
извршување координирани активности на полето на превенцијата и заштита на 
деца од злоупотреба и занемарување; следење и анализа на состојбата со 
злоупотреба и занемарување деца на национално ниво; следење на примената на 
Протоколот за постапување на институциите во случаи на откривање и третирање 
случаи на злоупотреба и занемарување на деца; развивање на систем за 
прибирање податоци за злоупотреба и занемарување деца и обработка на 
добиените податоци; развивање иницијативи во однос на воспоставување 
соработка со здруженијата на граѓани и единиците на локалната самоуправа; 
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изготвување предлози и мислења за законски и подзаконски акти на полето на 
превенцијата и справувањето со злоупотребата и занемарувањето деца; 

Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и 
занемарување за својата работа доставува годишен извештај до Владата на РСМ.  

 
• Државен завод за статистика на Република Северна Македонија 

 
Државниот завод за статистика е стручна и самостојна управна организација, 

формирана со цел прибирање, обработка и дисеминација на статистички податоци 
за демографските, социјални и економските појави во македонското општество. 
Својата дејност Државниот завод за статистика ја врши врз основа на Законот за 
државната статистика и Програмата за статистички истражувања 2018-2022. 

 
Согласно Програмата за статистички истражувања 2018-20225, Државниот 

завод за статистика, меѓу другото, води статистички истражувања поврзани со 
правдата и криминалитетот; во чии рамки спаѓаат и статистичките истражувања 
повзрзани со малолетните лица против кои се поднесени кривични пријави, се 
поведени подготвителни постапки и се завршени кривични постапки (види: стр. 83 
и 84 од Програмата за статистички истражувања). Во рамките на овие статистички 
истражувања се земаат предвид и други релевантни податоци како на пример 
податоци за семејната состојба на детето и занимањето на родителите.  

 
Прибирањето на овие податоци е практика на Државниот завод за статистика и 

во минатото и тие можат да се пронајдат во Статистичките годишници кои постојат 
од 1999 па сѐ до 20196.   
 

• Средни училишта / Министерство за образование и наука 
 

Јавните органи, односно институциите кои беа наведени до сега во суштина 
располагаат со статистички податоци кои се поврзани со детското престапништво, 
односно со вршењето на противправни дела од страна на малолетници. Имено, 
податоците со кои тие располагаат во најголема мера се поврзани со поднесени 
кривични и/или прекршочни пријави за сторено противправно дело, односно со 
донесени одлуки на надлежни органи за изрекување на санкции и мерки.  

 
Идејата зад вклучувањето на средните училишта, пак, е да се добие поинаква 

слика, поточно да се утврди кои се непосредните перцепции на нивните директори 
и наставници за факторите за ризик и престапништвото во училиштата. Имено, 

                                                
5 Достапна на: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/8be97b7ed149490abc572631712b6179.pdf.  
6 Извор: http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=34&rbrObl=37.  
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директорите и наставниците во средните училишта се во секојдневен непосреден 
контакт со учениците, поради што многу често можат да добијат точна (или барем 
релевантна) слика за тоа кои се основните фактори на ризик кои влијаат на нивното 
поведение во општеството воопшто.  

 
Оттаму, податоците кои ќе се добијат од средните училишта можат да се 

споредат со сите останати (Министерството за внатрешни работи, центрите за 
социјална работа и слично) со цел да се согледаат постоечките (не)доследности. 
За илустрација, индикативно би било доколку претставниците на училиштето 
(директор, наставник, лица вработени во Педагошката служба) изразат сопствен 
став дека физичкото насилство е сериозен проблем помеѓу учениците, а 
надлежниот центар за социјална работа има мал број на респективни известувања 
(независно дали тие се доставени од тоа или друго училиште, Министерството за 
внатрешни работи и слично).  

 
Контактот со јавните средни училишта ќе се оствари непосредно или преку 

Министерството за образование и наука, особено кога станува збор за државните 
средни училишта (покрај нив постојат и општински средни училишта и средни 
училишта на град Скопје). Доколку истражувачкиот тим во текот на процесот на 
прибирање на податоци оцени дека тоа е неопходно, можно да се побараат и 
информации, статистики и евиденции од страна на самото Министерство за 
образование и наука.  

 
• Локална самоуправа 

 
Единиците на локалната самоуправа се значајни за истражувањето од повеќе 

причини.  
 

Прво, самите општини се носители на социјалната заштита. Најзначаен во тој 
поглед на Законот за локалната самоуправа во чиј член 22, ст. 1, ал. 22 се 
предвидува дека општините вршат работи од областа на социјалната заштита и 
заштита на децата. Во наведениот член особено се истакнува дека единиците на 
локалната самоуправа се грижат за децата без родители и родителска грижа, 
децата со воспитно-социјални проблеми, децата со посебни потреби, децата од 
еднородителски семејства, децата на улица, лицата изложени на социјален ризик 
и лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол. Оваа своја надлежност 
единиците на локалната самоуправа ја вршат во согласност со Националната 
програма за развој на социјалната заштита7.  

 
                                                
7 Извор: http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx.  
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Второ, единиците на локалната основаат, финансираат и управуваат со 
училишта, а особено со основните училишта. Оттаму, при недостаток на податоци, 
односно доколку постои потреба да се верифицираат или проверат сознанија, 
единиците на локалната самоуправа можат да достават податоци со кои 
располагаат преку сопствените основни училишта.  

 
Трето, во претходниот текст веќе стана збор за Министерството за внатрешни 

работи и податоците со кои тоа располага, особено земајќи ги предвид Секторите 
за внатрешни работи и нивните организациони единици. Она што е значајно да се 
спомене е дека во рамки на Секторите за внатрешни работи има повеќе полициски 
станици чии командири, согласно Законот за полицијата, ги именува советот на 
општината (на чие подрачје се наоѓа полициската станица). Командирите на 
полициските станици, пак, се должни на секои шест месеци да ги информираат 
советите на општините за јавната безбедност.  

 
Така, во рамките на проектот ќе бидат побарани и сите податоци со кои 

располагаат единиците на локалната самоуправа, а кои можат да бидат од значење 
за утврдување на факторите на ризик за детско престапништво. Сепак, примарен 
извор на податоците ќе бидат претходноспоменатите јавни органи / институции. 
 

Фази на истражувачкиот процес 
 
Процесот за подготовка на истражувањето ќе се одвива преку следниве фази: 
 
Прва фаза: 

• Деск анализа на достапните податоци 
• Користење на достапни годишни извештаи на релевантните органи 
• Прибирање податоци од релевантните органи и организации 
 

Втора фаза: 
• Изготвување на структуриран прашалник за претставници на 

релевантни органи 
• Одржување online состаноци 

 
Трета фаза: 

• Изготвување на истражувањето  
 

Четврта фаза: 
• Публикување и јавна достапност на истражувањето 
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Методи за прибирање податоци 

 
Кога се говори за методите за спроведување на истражувањето, најнапред 

треба да стане збор за методите за прибирање на податоци. Тие кореспондираат 
со фазите на истражувачкиот процес. Следствено, освен деск истражувањето – кое 
подразбира прибирање на јавно достапните податоци (првенствено извештаи на 
релевантните организации), се издвојуваат три дополнителни методи:  
  

• Изработка на инструмент за прибирање информации – структуриран 
прашалник 

o Структурираниот прашалник се доставува до релевантните 
институции. Него го одговараат вработени службени лица кои се 
бават со тематиката која е предмет на интерес на ова 
истражување. Идејата зад прашалникот е да се проверат извесни 
заклучоци кои се добиени исклучиво преку деск истражувањето, 
односно преку методите за анализа на податоците кои ќе бидат 
објаснети подолу. Истражувачкиот тим во текот на самиот процес, 
односно по деск истражувањето ќе утврди на кои точно субјекти ќе 
им биде доставен струкутиран прашалник, како и кои лица и во 
колкав број би требало да го одговорат. Тоа ќе зависи од 
појдовните сознанија.8 

• Состаноци на фокус групи, online состаноци со претставници од центри за 
социјална работа, локална самоуправа, училишта, општински совети; 

o Состаноците со фокус групите ќе служат за добивање на претстава 
кои се перцепциите на пошироката јавност кога станува збор за 
детското престапништво 

o Online состаноците со претставниците од центрите за социјална 
работа, локалната самоуправа, училиштата и општинските совети, 
пак, се јавуваат како дополнение на структурираниот прашалник. 
Имено, онаму каде структурираниот прашалник не е потребен 

                                                
8 За појаснување: во моментот на подготовката на оваа методологија не е возможно да се утврди колку и кои 
лица би го одговориле структурираниот прашалник (на пример 20% од вработените во центрите за социјална 
работа/Секторите за внатрешни работи/наставници во средни училишта) поради тоа што допрва треба да се 
добијат сознанија за состојбите (особено човечките ресурси) во опфатените институции. Така, на пример, ако 
во текот на деск анализата се испостави дека дел од центрите за социјална работа имаат само по едно 
службено лице кое работи со деца во ризик, тогаш не би постоела потреба воопшто да се дисеминира 
структуриран прашалник. Наведеното лице ќе се интервјуира и ќе се добијат порелевантни и индикативни 
ставови. 
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(види: фуснота 2) или пак не е доволен, ќе бидат спроведени и 
непосредни разговори со претставниците на респективните 
институции. 

• Интервју - имајќи ги предвид дел од методите за прибирање информации 
и сознанија за ризик факторите, а имено интервјуа со претставници од 
релевантни органи и институции, предмет на анализа ќе бидат нивните 
сознанија и ставови за наведениот тригодишен период 

На крајот, интервјуата ќе се спроведуваат со раководните лица на 
опфатените институции и/или со службените лица во највисоки звања (секретари 
и/или раководни лица). Интервјуата имаат двојна цел. Прво, преку нив ќе може да 
се согледаат (не)доследностите помеѓу личните перцепции на раководните лица 
и/или службените лица во највисоки звања и заклучоците на истражувачкиот тим 
изведени врз основа на деск истражувањето. Практично, интервјуто е механизам 
за верификација на сознанијата. Второ, преку интервјуто ќе се утврди дали во 
рамките на една институција постои дискрепанца во ставовите на раководните 
лица од една страна и останатите службени лица од друга. Така, доколку ставовите 
на раководното лице искажани на интервјуто сериозно отстапуваат од ставовите на 
службените лица истакнати преку структурираниот прашалник и/или online 
состанокот, истражувачкиот тим ќе преземе дополнителни напори за да утврди што 
ќе биде земено како валиден податок. 

 
Анализа на прибавените податоци и добиените сознанија 

 

Во рамките на првата фаза од истражувачкиот процес, пред сѐ ќе бидат 
простудирани законите и подзаконските акти кои регулираат извесни прашања 
поврзани со детското престапништво, односно надлежностите на поедините јавни 
органи и институции. Дел од нив веќе беа споменати, а примарно место зазема 
Законот за правда на децата.  

Дел од податоците, како што беше речено, ќе се прибираат од достапни 
извештаи на државни органи, организации и институции во форма на нумерички 
податоци. 

Од спроведените состаноци со претставници од релевантните органи и 
институции, ќе се добијат квалитативни податоци, ставови, размислувања, 
согледувања, дилеми, потешкотии, проблеми и сл., коишто се однесуваат на 
факторите на ризик од појава на детското престапништво.  

Кога ќе се соберат податоците за трендот на детското престапништво и 
сознанијата за факторите што претставуваат ризик за појава на детско 
престапништво, ќе се изврши анализа. 
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Анализата ќе биде извршена преку неколку методи.  

Првиот метод чија употреба веќе е видлива во појдовната точка на оваа 
методологија (Дефинирање на предметот на истражувањето) е концептуалната 
анализа. Во својата суштина методот на концептуална анализа подразбира 
дефинирање на концептите, односно издвојување на нивните најзначајни 
карактеристики. Концептите, пак, претставуваат воопштени претстави поврзани со 
дадени појави. Следствено, во контекст на тековното истражување, 
концептуалната анализа значи пред сѐ објаснување на законските поими опфатени 
во претходниот текст: „дете во ризик“, „дете во судир со законот“, „жртва“ и слично. 
Но, понатаму концептуалната анализа ќе послужи и за подобро увидување на 
разликите во поимите кои јавните органи ги користат, а во крајна инстанца и за 
нивно надминување и воведување на единствен систем за евидентирање и 
следење на состојбите. Поилустративно речено, концептуалната анализа ќе биде 
основната алатка во обидот да се конципираат сличностите и разликите помеѓу 
поедините поими кои институциите ги користат (на пример „дете во ризик“, 
„малолетник деликвент“, „учесник во тепачки“ и слично) или кои произлегуваат од 
законските и подзаконските акти. На тој начин ќе се утврди и кој од овие поими е 
најадекватен за да ја претстави вистинската слика за интензитетот на детското 
престапништво во земјата, односно за факторите на ризик. Со други зборови, 
концептуалната анализа ќе послужи за проучување на постоечките концепти, но и 
за конструирање на нова концептуална рамка која подобро ќе ја преслика 
реалноста при идните истражувачки подвизи. Концептуалната анализа (односно 
нејзиниот подвид – аналитичкиот метод) ќе послужи и за утврдување на основните 
карактеристики на факторите што придонесуваат за појава на ризик од детско 
престапништво. 
 

Вториот метод чија употреба е неизбежна е емпирискиот (или искуствениот) 
метод. Употребата на овој метод е сосема разбирлива ако се земе предвид 
хипотетската рамка на ова истражување. Првата хипотеза може да се докаже 
единствено ако се согледаат основните ризици за детско престапништво во 
респективните региони во минатото, што понатаму служи како темел за градење 
проекции за идните текови. Во рамките на емпирискиот метод ќе бидат употребени 
статистички и други веродостојни и релевантни информации. За оние од нив кои 
можат да се квантифицираат ќе бидат изготвени табеларни прикази со цел 
претставување на просечни вредности, апсолутни бројки и процентуално учество, 
тренд на движење на престапништвото односно динамична анализа на 
статистичката временска серија. Штом овие табеларни прикази се подготвени, 
емпирискиот метод повторно ќе доведе до заклучоци по повод (не)постоењето на 
корелации и каузалитет меѓу варијаблите. Статистичката обработка ќе ги 
претставни нумеричките податоци во конкретен географски опфат и временска 
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рамка опфатена со истражувањето. Освен тоа, емпирискиот метод ќе биде 
употребен и со цел квалитативна анализа на добиените сознанија преку состаноци, 
прашалници и интервјуа. Имено, квалитативната анализа ќе помогне во 
идентификување на ризик факторите за одделните плански региони коишто ја 
зголемуваат веројатноста од појава на детско престапништво, изработка на 
програми за превенција, или насоки за можни мерки и активности што програмите 
треба да ги содржат, како и елаборација на етиологијата на детското 
престапништво како резултат на мултифакториски причини.  
 

Понатаму, користен ќе биде и нормативниот метод. Тој служи за утврдување 
на значењето на правните норми (односно текстовите на домашните закони и 
подзаконски акти, актите на Европската унија и Советот на Европа, како и другите 
меѓународни организации). Во комбинација со концептуалната анализа, 
нормативниот метод ќе резултира и со препораки за подобро регулирање на 
извесни прашања во иднина.  
 

Останатите методи за анализа на податоците се спорадични и инцидентни.  
 
 

Подготовка на завршен документ со презентирани наоди, заклучоци и 
предлози 

 

Истражувачкиот процес ќе биде заокружен со завршен документ во кој ќе се 
презентираат наодите, заклучоците и препораките од него. Завршниот документ ќе 
содржи објаснување на методолошката рамка, предметот на истражувањето, 
добиените информации од различните извори, утврдените недоследности и, 
најважно, заклучоци и препораки.  

Завршниот документ ќе биде изработен на таков начин да може да биде 
употребен како од страна на службените лица во релевантните институции, така и 
од страна на пошироката јавност. Со други зборови, завршниот документ (ќе) има 
двојна намена. Од една страна, преку него треба да им се дадат насоки на 
службените лица како во иднина да бидат градени поадекватни политики засновани 
на научни сознанија. Од друга страна, преку него треба да се допре до пошироката 
јавност, односно граѓаните кои не нужно се бават со прашањето на детско 
престапништво, со цел да се подигне свеста за овој разорен проблем во 
општеството.   
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Дисеминација на добиените резултати 
 
Резултатите од истражувањето ќе бидат дисеминирани на неколку начини:  
 

• Завршниот документ ќе биде во електронска форма доставен до сите 
институции кои се опфатени во ова истражување, но и до здруженија на 
граѓани и фондации за кои детското престапништво е тема од интерес, 
високообразовни установи, научни институти и Македонската академија на 
науките и уметностите.  
 

• Завршниот документ ќе биде достапен и на веб-страницата на Правничката 
истражувачка мрежа на МПД (www.msp.mk) и (www.pim.mk), како и на веб-
страниците на сите организации кои учествуваат во спроведувањето на 
истражувањето.  

 
• Завршниот документ ќе биде споделуван и преку социјалните медиуми, 

првенствено Facebook ® и Instagram ® како би се распространил и помеѓу 
помладата јавност.  

• Од резултатите од истражувањето кои ќе бидат претставени во завршниот 
документ ќе се изведат инфографици, табели и други илустративни прикази 
кои редовно ќе се споделуваат во виртуелниот простор.  

 
 

 


