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 Почитувани,

 Овој прирачник е изготвен со цел да Ви даде можност да го проучите 
концептот на полициско работење  во соработка со заедницата и да 
проучите како токму оваа филозофија и нејзините водечки принципи 
ќе  помогнат во вашата секојдневна работа, во вашите секојдневни 
односи со локалното население и членовите на заедницата во која 
живеете во насока на градење на  односи на меѓусебна доверба.
Како што концептот на полициско работење во соработка со 
заедницата од филозофија станува пракса во македонските заедници, 
потребно е полициските службеници за превенција полично да се 
поистоветат со концептот и појасно да разберат како успешно да го 
применат тој концепт во своето работење.
Информациите добиени на оваа обука  не се наменети да се читаат и 
запомнат, туку се надеваме  дека тие за Вас ќе бидат вреден патоказ 
кон нивната примена и прилагодување на специфичностите на 
вашата заедница.
Но не треба да заборавиме дека е потребна  посветена и тимска 
работа кон овој нов пристап на полициско работење од страна на сите 
полициски службеници во Министерството за внатрешни работи за 
истиот да може успешно да се имплементира.
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 КонцеПт ПолицисКо работење во заедница
 Заштитата на личната безбедност и останатите со Устав 
загарантирани права на секој граѓанин претставуваат една од 
најважните задачи на секоја демократска држава. Граѓаните во 
модерното општество ги делегирале задачите на државата за заштита 
на личната  и целокупната безбедност на државата, задача која во 
претходните општествени уредувања сами ја преземале на себе. 
Демонстрацијата на својата безбедност денешниот човек повеќе не ја 
гледа во носење на примитивни оружја (праисторија), мечеви (среден 
век), ниту огнено оружје (доселениците во Америка). Денешниот 
човек верува дека државата ќе ги  употреби сите средства кои и се на 
располагање за да го заштити.
Државите поради тоа  не толерираат насилство извршено од страна 
на  поединци или на групи, дури и во случаи кога тие се убедени дека 
имаат право на тоа.
Секоја држава на себе го превзема монополот за примена на сила и ја 
употребува на основа на одредени законски прописи.
Полицијата е најважниот инструмент со кој располага државата во таа 
цел. Во начинот на кој полицијата ги извршува своите задачи се гледа 
и односот на државата кон граѓаните, односно дали тие се гледаат 
како рамноправни партнери или подредени субјекти.

Во таа насока  беше потребно да се направи транзиција од 
претходниот традиционален модел на полициско работење во 
сегашниот. Имплементација на нов модел на полициско работење  во 
кој граѓаните се рамноправни партнери односно модел на полициско 
работење во соработка со заедницата врз основа на принципите на 
партиципативност, доверба, посветеност, партнерство и соработка.

Република Македонија во изминатите години  како независна држава 
доживеа трансформација во сите области, политика, технологија, 
економија, култура и општеството во целина. На сличен начин 
и криминалот се промени-глобализација, промена на граници, 
конфликти  итн.
Како резултат на сето тоа македонската полиција мораше да се 
менува за да одговори на тие промени.
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Врз основа на сето ова полициската организација како еден од 
највидливите органи на државна управа во последните 10 години е 
фокусирана на реформите и тоа:

 • Создавање и јакнење на сопствените капацитети за соочување 
со новите облици на криминал и прашања од кривичното право;

 • Подобрување на ефикасноста;
 • Проширување на улогата на полицијата;
 • Отчетност за работата;
 • Воспоставување на кооперативни структури со паралелните 
меѓународни организации и институции;

 • Задоволување на демократските стандарди на професионалност 
и етика.

Една од стратешките определби  на реформите е развој на полицијата 
како сервис на граѓаните. Оваа определба ќе се постигне преку 
воведување на систем на организирање и работење позната како 
полициска работа во заедница или систем на заедничка акција на 
полицијата и граѓаните во решавањето на безбедносните проблеми 
во локалните заедници. Приоритет потенциран во стратешкиот план 
е зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата преку 
развивање на партнерски односи помеѓу граѓаните и полицијата, 
зголемена доверба на сите заедници во полицијата, развиен 
транспарентен систем на односи со јавноста и афирмирање на 
Community policing  како принцип на полициско работење.

Промената е неизбежна и иако таа е тешка, истата е потребна за 
развој и напредок како организациски така и личен.
Затоа треба сите заедно да се справиме со предизвиците што ни 
претстојат .

Пристапот  кон полициско работење што го нагласува интегрираното 
и координативно користење и на полициските и на ресурсите на 
заедницата, филозофија којашто истовреме ги води стиловите на 
управување и  оперативните стратегии, но и пристап кој исто така 
ги нагласува воспоставувањето на партнерство меѓу полицијата и 
заедницата и пристап кон решавање на проблемите што навистина 
одговараат на уникатните потреби на секоја заедница. ова е 
пристапот полициско работење во соработка со заедницата.
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 дефиниција на КонцеПт соработКа на   
 граѓаните со Полицијата
 Постојат многу дефиниции но ниту една не го опфаќа овој концепт 
во целост. Ова се некои обиди:

1. Соработка меѓу полицијата и граѓаните е филозофија и 
организациска стратегија која промовира ново партнерство 
меѓу граѓаните и полицијата. Се базира на претпоставка дека 
полицијата и локалното население мора да работат заедно со 
цел да ги идентификуваат, да им дадат приоритет и да ги решат 
современите проблеми како што се криминалот, социјалните и 
физичките нарушувања во локалната заедница, а со цел да се 
подобри квалитетот на живеење во дадената област. 

2. Соработката меѓу граѓаните и полицијата претставува обид 
за соработка меѓу спроведувачите на законот и локалното 
население, со цел да се идентификуваат проблемите  кои 
ги засегаат граѓаните, како и заедничко работење на нивно 
решавање.

3. Концептот за соработка меѓу полицијата и граѓаните се разви 
од критичкото испитување за тоа каков треба да биде одѕивот 
на полицијата  кон граѓаните, заедницата и проблемите на 
криминал, злоупотреба на дрога и нарушувања. Филозофијата на 
соработка меѓу полицијата и граѓаните вели дека проактивната 
превенција на криминалот, а не само одговарање на повици е 
основната мисија на полицијата. Соработката меѓу полицијата и 
локалното население ја исполнува оваа мисија преку одржување 
на видливо полициско присуство во населбите, преземање 
на дејствија за решавање на проблемите со криминалот, 
лишување од слобода на оние кои го прекршуваат законот, 
одржување на редот и разрешување на кавги. Во исто време 
соработката меѓу полицијата и граѓаните  јакне со концептот на 
поделени должности  за безбедност и сигурност на локалното 
население. Полицијата и граѓаните се партнери во создавањето 
и одржувањето на безбедни и мирни населби.
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 основа на КонцеПт ПолицисКо работење во  
 заедница

1. Консултација

 За да се постигнат целите на полициско работење во соработка со 
заедницата мора да постојат чести и разновидни консултации меѓу 
полицијата и јавноста во врска со локалните проблеми, политиката, 
приоритетите и стратегиите. Ова и овозможува на полицијата да 
ги идентификува проблемите што членовите на заедницата ги 
сметаат за важни и да почнат да излегуваат во пресрет на нивните 
очекувања. Полицијата и граѓаните разменуваат информации преку 
формални и неформални контакти. Овие контакти овозможуваат на 
јавноста подобро да ја запознае својата локална полициска служба, 
а полициските службеници да стекнат повеќе знаење за нивната 
локална заедница. Информациите можат да се разменат преку 
неформални контакти, патролирање, средби и анкети. 
Граѓаните очекуваат професионална, квалитетна услуга, со 
придавање на внимание на протокот на информации и давање на 
повратна информација. Тие исто така очекуваат видлива, пристапна 
и внимателна полиција, посветена на решавање на проблемите на 
локалната заедница на ефикасен и ефективен начин.

2. адаптација

 Стандардизираниот пристап кон проблемите на граѓаните во 
различните заедници и региони во кои има различни приоритети 
не е најефикасниот начин на решавање на проблемите. Граѓаните 
и полицијата мора да бидат реални дека сите проблеми не можат 
да бидат разрешени на сечие  задоволство и секогаш ќе се јавуваат 
нови проблеми. Меѓутоа полициските службеници треба да бидат 
подготвени да се адаптираат и да побараат најразлични видови 
можни решенија (реактивни, превентивни и проактивни), и тогаш 
ефикасноста и ефективноста ќе бидат повеќе од загарантирани.

3. Мобилизација

 Јавноста поседува огромен број информации што можете да ги 
искористите за да го спречите и решите криминалот во соседството. 
Поради тоа постои потреба од мобилизација на сите локални ресурси за 
да се решат проблемите и да се промовира безбедноста и сигурноста.
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4.   одговорност

 Полициското работење  во соработка со заедницата бара 
одговорност на полицијата но и на јавноста,преку механизми 
создадени на начин што ќе ја поттикне транспарентноста. Локалните 
медиуми играат клучна улога при обезбедувањето транспарентност 
од широки размери  што е поврзано со меѓусебната одговорност. 
Децентрализираниот полициски менаџмент и користењето на 
ресурсите претставуваат предуслов за оваа претпоставка на постоење 
на локална одговорност.

5.   Проактивен пристап 

 Концептот на полициско работење  во соработка со заедницата 
го менува фокусот на  полициско работење од реактивен пристап 
(т.е. да се чека појавување на криминал пред да се превземе нешто) 
кон проактивен пристап (да се преземат позитивни чекори пред да 
се случи криминалот за да се спречи неговата појава).Овој пристап 
се фокусира на превенцијата на криминалот, решавањето на 
проблемите  на заедницата и изнаоѓање на причините за криминалот 
и нарушувањата на јавниот ред и мир.

 Клучни компоненти на концепт полициско работење во   
 соработка со заедницата

 Од сите дефиниции произлегуваат две компоненти:

 • Партнерство меѓу полицијата и граѓаните ;
 • Решавање на проблеми идентификувани од страна на 
партнерството.

Овој концепт го прифаќа фактот дека полицијата не може сама да ги 
реши проблемите на криминалот и нарушувањата на јавниот ред и мир. 
За полициските службеници да успеат во тоа мора да се воспостави 
партнерство со други оддели на владата, членови на  Заедницата, како 
и со водачи, сопственици на бизниси, училишта, НВО и други услужни 
дејности. Воспоставувањето на партнерство претставува широка 
застапеност на заедницата односно многу е важно да се одредат 
потребите на заедницата и приоритетите на полициското работење. 
Со тоа исто така се поттикнуваат одговорноста, транспарентноста и 
ефективноста.
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Концептот на полициско работење во соработка со заедницата го 
напушта стилот на инцидентно полициско работење и преминува 
кон пристап ориентиран кон проблемите. Реактивниот пристап на 
традиционалното полициско работење само привремено има влијание 
врз симптомите на проблемите. Проактивниот начин на решавање 
на проблемите, нивно идентификување и коренито решавање, 
долгорочно ги намалува проблемите и симптомите. Проактивниот 
пристап открива дека полицијата не е  единствено одговорна за 
решавање на проблемите кои го засегаат локалното население.
Заедничката идентификација и анализа на актуелните и 
потенцијалните причини за криминалот и нередот во заедниците го 
подржува овој пристап.
Споделената одговорност за решавање на проблемите покажува дека 
постои партнерство.

 

 вредности на концептот полициско работење во заедница

1. Посветеност

 Полицијата и заедницата мора да бидат посветени во 
идентификувањето и решавањето на проблемите .Мора да постои 
заедничка одговорност при донесувањето на одлуки како и постојана 
посветеност и истрајност во спроведувањето. Граѓаните ќе очекуваат 
резултати и ќе бидат разочарани доколку истите не се реализираат. 
Затоа видливата посветеност на полициските службеници е од 
суштинска важност при имплементацијата на концепт.

2. доверба

 Во извршувањето на секојдневните обврски многу е полесно 
да се изградат взаемни односи на поддршка. Овој концепт не може 
да успее без доверба. Создавањето на соработка меѓу граѓаните и 
полицијата не е секогаш лесно и нема да се случи веднаш. Мора да 
се слуша заедницата и да се почитува нејзината загриженост. Кога е 
изградена довербата заедницата ќе биде повеќе спремна да ја зачува 
својата безбедност.
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3. ориентираност кон потребите на граѓаните

 Ориентираноста кон давањето на услуги на граѓаните значи 
едноставно заедницата да се гледа како корисник, а полицијата како 
давател на Услугата. Позитивната интеракција и личното услужување 
надминуваат некои од најчестите поплаки што граѓаните ги имаат 
против полицајците(полицијата ги третира луѓето како број, не ги 
почитува човековите права и слично).Како полициски службеници 
кои во дадени ситуации ќе применуваат и полициски овластувања се 
со цел да се одржи владеење на правото, мора да се трудите секогаш 
кога ќе биде можно да се ангажирате во позитивна интеракција. 
Со граѓаните треба да се однесувате на пријателски, отворен и 
индивидуален начин за да можете да ја придобиете нивната доверба.

 4. интерес за заедницата

 Многу е важно во имплементацијата  на овој концепт да се направат 
врски со заедницата и да се намалат проблемите на криминалот и 
нарушувањата на ЈРМ.
Работењето со групите на граѓани на проекти во заедницата, како и 
работа со поединци на зајакнувањето на безбедноста во заедницата 
е гаранција за успех.

 5. Препознавање на посебните потреби

 Полициското работење во заедницата посебен акцент става на 
ранливите групи, како што се младите луѓе, жените, малцинствата 
и старите за кои постои поголема веројатност да станат жртви на 
криминал. Мора да се преземаат мерки да се намали нивниот страв 
од тоа дека можат да станат потенцијални жртви. Полицискиот 
службеник има одговорност за пренасочување на тој страв во насока 
тие што се ранливи да преземат разумни превентивни мерки. На 
пример реализација на спортски настани, рекреативни активности, 
едукативни предавања од областа на сообраќајот и друго.

6. економичност

 Од причина што овој концепт е сеопфатна филозофија треба да се 
користат полициските ресурси затоа што:
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 • учеството на заедницата во спречувањето на криминалот ги 
зголемува расположливите ресурси;

 • решавањето на проблемите – наместо повторувањето на 
реакциите на еден ист проблем – дозволува поефикасна 
употреба на комбинираните ресурси на полицијата и заедницата;

 • давање на одговори засновани на потребите и приоритетите е 
основен дел на полициско работење во соработка со заедницата;

 • ресурсите се користат во согласност со приоритетите на 
заедницата.

7.  Широк пристап на полициско работење

 Овој концепт бара од полициските службеници да бидат со широки 
познавања, полициски службеници што се одговорни и способни да 
се справат со широк опсег на активности. Улогата на полицаецот е 
проширена повеќе од тоа да го спроведува законот- тој го спречува 
криминалот, го промовира јавниот ред и мир, разрешува конфликти, 
ги зајакнува врските помеѓу полицијата и заедницата и извршува 
други задачи.

 

 Предности на концептот полициско работење во заедница

 • зголемено задоволство на заедницата со услугите на полицијата;
 • намалување на појавата на криминал;
 • намалување на стравот од виктимизација преку поефективно 
полициско работење;

 • подобра координација и распределба на одговорностите и 
ресурсите меѓу полицијата и другите агенции;

 • повеќе време за проактивни активности;
 • зголемено задоволство од работата кај полицискиот службеник;
 • поддршка од страна на заедницата во напорите да се надополнат 
или добијат повеќе полициски ресурси;

 • активно учество на заедницата во спречувањето на криминалот
 • ставање приоритет на услугите и соодветно распоредување на 
расположливите ресурси.
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 Потребни КараКтеристиКи на ПолицисКи   
 службениК за Превенција 
 Превентивната работа на полицијата има две цели: од една страна  
треба да ги  предвиди проблемите во локалната заедница и да делува 
превентивно, што никако не значи дека  репресивните овластувања 
на полицијата не можат и не треба да се користат, а од друга страна 
полицискиот службеник за превенција мора во секој миг да биде 
на располагање на граѓаните, настојувајќи да ги исполни нивните 
очекувања. За оваа цел да се исполни полицајците, а особено оние 
кои директно влијаат на превентивното работење , треба одлично да 
го познаваат опкружувањето и треба да бидат познати меѓу граѓаните 
кои таму живеат или престојуваат. Секако еден од основните 
елементи на полициско превентивно работење е пешачката патрола 
на определен терен затоа што тоа е директен начин на поврзување на 
полицијата со граѓаните. Полицаецот на тој начин ќе создаде клима  и 
верба и почитување на граѓаните во полицијата.
Полицаецот за превенција е снаодлив, се прилагодува на секоја 
ситуација и влијае во намалувањето на „напнатоста“ на секојдневниот 
живот.
Тој е најодговорен за одржувањето на редот,добро е запознаен со 
грижите кој граѓаните ги имаат, знае како да им пријде на граѓаните, 
како да ги сослуша, смири, да добие информација, интервенира, да 
ги реши проблемите, понуди совет и даде точна информација. Со 
прифаќањето на оваа професија полицискиот службеник мора да 
создаде клима на доверба и почитување и мора да биде сигурен во 
себе и во своите способности.
Полицискиот службеник за превенција претставува гарант за 
безбедноста и законите на секторот и тој со своето однесување 
мора да биде пример на добар и примерен граѓанин. Тој етиката на 
полициско работење ја става во служба на граѓаните кој го почитуваат 
неговото работење. Секој полициски службеник мора да располага со 
стручно знаење, но полицискиот службеник за превенција мора да ги 
поседува и следните карактеристики:

 • Професионалност
 • Почитување
 • Самоиницијативност
 • Комуникативност и љубезност
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Исто така полицискиот службеник за превенција мора да биде:

 • Личност со позитивна енергија
 • Личност со став кој покажува дека им служи на граѓаните 
 •  Да биде љубопитен, комуникативен
 •  Остроумен, аналитичен, педантен и одговорен
 •  Пријатна личност и со примерен изглед
 •  Толерантен кон фрустрации

Полицискиот службеник за превенција треба да контактира со сите 
граѓани, независно на нивниот општествен статус, потекло, култура и 
начин на живот. Исто така треба да соработува со други претставници 
од разни институции, во главно од социјални и образовни институции.
Овие полициски службеници мора да се чувствуваат сигурно и 
самоуверено во комуникацијата со граѓаните,затоа што ако не ги 
поседува овие карактерни особини постои опасност оние со кои 
комуницира  да одбијат да разговараат со него. 
Граѓаните на полициските службеници за превенција ќе им 
поставуваат различни прашања и често пати тие нема да бидат од 
областа на нивното работење , но и тогаш мора да се водат од идејата 
дека треба да бидат сервис на граѓаните.
Во такви ситуации треба да се потрудат да го пронајдат правиот 
одговор соработувајќи со други партнери и институции.
Пријатниот надворешен изглед, уредноста, љубезноста и културното 
однесување се  многу значајни  во било каква комуникација со 
граѓаните.
Првиот знак на почитување на другите е Вашиот сопствен изглед.

Горенаведените карактеристики кои треба да ги поседуваат 
полициските службеници за превенција мораат да бидат стандард и 
кај останатите полициски службеници.

 Проактивен начин на размислување

 » Полицискиот службеник за превенција способен е да предвиди  
развој на одредена ситуација, да одржува контакти со граѓаните, 
да води аналитички групи и раководи со проекти
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 » Полицискиот службеник за превенција поседува чувство за развој 
на соработката

 » Полицискиот службеник за превенција е отворен  за проблеми на 
локалната заедница.

Традиционалниот начин на работење подразбира постапување чекор 
по чекор. Слично како при гаснење на пожар: се гаси огнот а потоа се 
поминува на следниот чекор.
Решавањето на проблеми преку превентивно работење бара 
откривање на одредена појава, т.е низа на поединечни појави кои 
некако меѓу себе се поврзани или кои се повторуваат.
За да расветлиме некоја ситуација, мораме да имаме преглед на 
целата ситуација. Значи мораме да ги собереме сите релевантни 
информации и правилно ги протолкуваме.

Освен наведените лични и социјални карактеристики полицискиот 
службеник мора да знае кои податоци му се на располагање во 
полициската станица за да може да истакне одредена ситуација. Тој 
треба да биде способен да ги протолкува тие податоци и да ги поврзе 
со податоци од други служби и институции.

После тоа , полицискиот службеник за превенција  ќе биде во можност 
да се ангажира во процесот на решавање на проблемот.

 значајни принципи за работа на полицијата во заедницата

 » Секторскиот начин на работа подразбира непосредно физичко 
присуство и постојана работа на едно подрачје. Тоа ќе помогне 
полицајците да се доближат до граѓаните и да дознаат за нивните 
потреби. Секторскиот начин на работа е основа за градење на 
доверба на граѓаните во полицијата. Граѓаните на овој начин можат 
да бидат дополнително информирани за улогата на полицијата во 
демократско општество.

 » Проактивниот пристап на граѓаните подразбира континуирана 
комуникација со полициските службеници. Поради тоа 
полицајците мора да бидат присутни, активни и забележливи на 
терен. Но, освен полициските службеници за превенција и сите 
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останати полициски службеници мора да делуваат во духот на 
полициско работење во заедница. 

 » Полициските службеници за превенција мора да ја познаваат 
организацијата и начинот на работа на другите полициски 
службеници. Треба постојано да се консултираат со колегите и да 
побараат помош во случаи на решавање на различни проблеми со 
кои се сретнуваат во своето секојдневно работење.

 » Полицискиот службеник за превенција собира информации 
потребни за полициската работа и ги доставува до своите 
претпоставени. Иако на полицијата и се потребни информации 
со цел сузбивање и спречување на криминалитетот, како и 
идентификување и откривање на сторители на прекршоци и 
кривични дела, тоа треба да се направи на тој начин што граѓаните 
нема да стекнат впечаток дека полициското работење во 
заедницата е собирање на информативни податоци. Во тој случај 
ќе се изгуби довербата на граѓаните.

 » Со правилно претставување на улогата на полицијата во заедницата 
граѓаните правилно ќе разберат каква општествена задача има 
таа. Секој полициски службеник мора да ја разбере важноста на 
овој концепт и да допринесе во неговата имплементација и негово 
понатамошно развивање.
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 Придонес и учество на заедницата
 Суштината на концептот на полициско работење во соработка со 
заедницата е во создавањето на кооперативен и продуктивен однос 
меѓу полицијата и заедницата. Заедницата, полицијата и локалната 
самоуправа како и останатите институции мора постојано и плански 
да работат на спречување на криминалитетот и на сите останати 
потенцијални опасности за граѓаните. Голема помош за тоа може 
да биде  Локалниот Совет за превенција како тело во чии рамки ќе 
се реализира партнерство помеѓу полицијата и заедницата и ќе се 
решаваат различни проблеми од областа на безбедноста.
Неколку земји во светот успешно применуваат сличен метод. Сепак, 
секоја земја треба да го прилагоди концептот спрема сопствената 
култура.

 локален совет за превенција/лсП

 Локален Совет за превенција е локално тело за координација кое 
работи од име на државна политика за работа. Градоначалникот 
е лидер, а сите министерства треба  да соработуваат со него преку 
своите претставници на локално ниво.
Искуството од претходните години покажа дека за успешна 
имплементација на овој концепт потребна е посветеност на државно 
ниво и имплементација на локално ниво.

 членови на советот

 • Градоначалникот заседава со Локалниот Совет за превенција, 
а Командирот на полициската станица на локално ниво е негов 
заменик

 • Претставници на министерствата : министерство за 
образование, правда, здравство,транспорт и сите други чии 
присуство е потребно и неопходно

 • Претседателот на Советот на општината и некои членови на 
истиот

 • Пратеници во Парламентот доколку тие живеат во општината 
каде работи Советот

 • Претставници од верските заедници
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 • Локални медиуми
 • Невладини организации кои работат на одредена 

проблематика која му е потребна на Советот
 • Граѓани од Советодавни групи на граѓани

 улога на  локалниот совет за превенција 

 • Координација на локалните инволвирани лица
 • Дијагноза на работите кои загрижуваат во поглед на 

безбедноста
 • Дефинирање на политиката на работа и градење стратегија за 

решавање на локалните проблеми
 • Отпочнување со заеднички работни/ акциони планови 

поддржани од партнерите со конкретни решенија

 задачи кои советот ќе ги спроведува

 • Прибирање на поплаки, молби и барања од населението
 • Разменување на информации со сите членови кои имаат 

пристап до одредени доверливи информации
 • Анализа на влијанието на назначените проблеми
 • Поставување на дијагноза по идентификацијата на 

проблемите и нивната локација
 • Проценување на потребите и дефинирање на политика на 

работа
 • Градење на стратегија
 • Подготвување на заеднички акционен план, секој член има 

своја сопствена улога
 • Проценка на резултатите по одреден временски период
 • Ако е потребно, адаптирање на акциониот план
 • Проценка на конечните резултати

Ако приоритетот на задачите е фокусиран на безбедноста и 
сигурноста во борбата против криминалот и подобрувањето на 
животот на граѓаните, Советот мора да ја прошири својата обврска 
за планирање на превенција и итни ситуации од природни непогоди 
како што се поплави, земјотреси, слизнување на земјиште, пожари 
или индустриски инциденти со сериозни последици и загадување итн.
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 локален договор за безбедност

 Изминатите години искуството покажа дека по извесно време 
интересот за имплементација на ваков проект се намалува полека. 
Учесниците ги забораваат своите обврски и го оправдуваат своето 
однесување со фактот дека имаат други поважни работи за вршење.
За да се избегнат вакви проблеми локалните актери треба да се 
договорат на посветување на работата со Локален договор за 
безбедност. Со овој документ и официјално ќе се инволвираат 
членовите на ЛСП и администрацијата. Обврските и задолженијата 
се прецизирани во овој документ. Исто така  потпишувањето  на 
Локален договор за безбедност освен психолошки што ќе  влијае на 
инволвираните лица, се надеваме дека тој чин ќе  постигне и нивна 
официјална инволвираност и посветеност.

 советодавни групи на граѓани

 дефиниција за советодавни групи на граѓани /сгг

 » Заедништво на полицијата и граѓаните, што ќе им овозможи на 
граѓаните да постават прашања кои ги загрижуваат и да има 
квалификуван претставник кој ќе им го даде одговорот на тие 
прашања

 » СГГ е форма на соработка која им овозможува на граѓаните и 
полицијата да работат заедно кон изнаоѓање на решенија. Врз 
основа на отворените линии на комуникација се гради и подобрува 
довербата и се воспоставуваат позитивни релации

 » Советодавните групи на граѓани се состојат од граѓани од една 
општина или село и тие редовно се среќаваат со полициските 
службеници од локалната полициска станица, за да дискутираат 
за прашања од заеднички интерес и да ги понудат нивните 
размислувања, како и заеднички да побараат решенија за 
локалните проблеми

Од сите овие дефиниции произлегува една заедничка нишка. 
Проактивниот пристап открива дека полицијата сама по себе не е 
одговорна за решенија на проблемите кои го засегаат локалното 
население. Тоа е заеднички пристап кон решавање на проблемите  
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од доменот на квалитетот на живеењето, а   кои го засегаат локалното 
население. Заедништвото се базира на меѓусебното чувство за 
одговорност во врска со било кој проблем, а ваквата заедничка 
одговорност за решавање на проблемите покажува дека постои 
партнерство. Главната цел на овој концепт се партнерствата кои се 
градат преку постоењето и верувањето во филозофијата за соработка 
меѓу полицијата и заедницата.

 теми за дискусија

 Концептот на Граѓански советодавни групи најпрвин бил воведен 
во Република Македонија на Работната Конференција за полициско 
работење во соработка со заедницата одржано во мај 2002 година, 
организирана од страна на Единицата за развој на полицијата на ОБСЕ. 
Тоа било една од завршните препораки, како формален самодоволен 
форум за да се соберат граѓаните, полицијата и општинските структури 
на едно место, каде што ќе можат да дискутираат за прашања од 
јавна безбедност и други прашања од заеднички интерес. До денес 
формирани се повеќе такви СГГ кои успешно работат во собирањето 
на членовите на заедницата и на полицијата за да се решат локалните 
проблеми.

На средбите на СГГ најчесто се разговарана следните теми :

 • Безбедност во сообраќајот: Безбедност на патот, поправки 
и одржување на патот, чистење на снегот за да се овозможи 
основното движење на сообраќајот, брзо возење, почитување 
на сообраќајните правила, недостаток на знаци на патот итн

 • Криминал: дилери на дрога и наркомани, провали во 
викендички, нелегално поседување на оружје, локални 
криминалци итн

 • Јавен ред и мир: Гласна музика, фрлање ѓубре на недозволени 
места, работно време на угостителски објекти, пукање со 
огнено оружје на  прослави итн

 • Помагање и поддршка на жртви и ранливи групи: регулирање 
на државјанство, процедури за издавање на патни исправи, 
лични карти итн.
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совети за успешна сгг

 - јасни цели на групата

 Членовите на СГГ најдобро ќе соработуваат доколку секој од  нив 
јасно ги разбере заедничките цели. На нив треба  да  им се објасни  
дека е нереално да ги решат најтешките прашања од областа на 
безбедноста, како што се организираниот криминал или тероризмот. 
Полициските службеници треба да  укажат  дека во нивниот делокруг 
е идентификување и решавање  на реални локални проблеми, пред се 
од комунална природа (расипано улично осветлување, намалување на 
насилството помеѓу младите луѓе, отстранување на дивите депонии 
на ѓубре итн).На решавање на одреден проблем треба да се пристапи 
реално со почитување на околностите кои го отежнуваат неговото 
решавање, но никако не треба членовите на СГГ да се откажат од 
зацртаната цел, односно од конечно решение на проблемот.

 - Принцип на доброволност

 Еден од водечките принципи во формирање на СГГ треба да  биде 
принципот на доброволност. Тој значи дека идните партнерски врски 
треба да се воспостават со граѓани кои се свесни дека безбедноста 
е една од основните претпоставки за вкупниот квалитет на живот и 
кој на доброволна основа,  сакаат со свој придонес да ја подобрат 
безбедноста на средината во која живеат. Исто така, многу значајно 
е  следното. Членовите на СГГ треба да имаат авторитет во средината 
во која живеат. Тие не треба бидат граѓани со криминално досие, 
сомнително минато и без морални норми и правила.
Од  квалитетот на изборот на членовите на СГГ  во голема мерка 
зависи и успешното работење на СГГ.

 - јасна комуникација

 Членовите на СГГ треба да почувствуваат дека можат отворено 
да зборуваат. Опкружувањето треба да остави простор за искрена 
размена на идеи и мислења без страв од соочување и одмазда.

 - тимска работа

 Постапките на членовите на тимот треба да се поклопуваат со 
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оние постапки кои ќе ја зголемат вредноста на тимот. Постапки 
како:Иницирање на дискусии, барање да се разјаснат недоразбирањата 
и одржување на фокусот на дискусија се најважните аспекти на 
тимското работење.

 - дефинирани процедури за донесување на одлука

 СГГ често се соочуваат со проблеми кога одлуките се донесуваат 
без јасно поставени процедури. Без разлика дали групата ќе 
функционира преку мнозинство на гласови, консензус или некој 
друг начин, потребно е сите членови јасно да ги разберат и применат 
процедурите за донесување на одлука.

 - Поставување на основни правила

 Секоја СГГ треба да постави основни правила на прифатливи 
постапки за членовите на групата и за постапки кои нема да бидат 
толерирани како на пример: доцнење, непотребно влегување во збор 
и слично. Цела група треба да се согласи за правилата и тогаш можат 
да продолжат со работа.

 - урамнотежено учество

 Секој член треба да има свое учество и вклученост во работата 
на СГГ. Во ефективните тимови сите членови земаат учество во 
разговорите во согласност со нивното ниво на компетентност. Ниту 
еден поединец или пар од тимот не треба да го контролира текот на 
комуникацијата.

 - употреба на научен пристап

 Членовите на СГГ треба да донесуваат одлуки врз база на 
релевантни податоци, а не врз база на претпоставки. СГГ кои 
користат научен пристап бараат мерливи податоци, чија логичност и 
резонирање ги заменуваат шпекулациите. Подлабокото навлегување 
во проблемите и барањето на неговите корени му овозможува на 
тимот потемелно да ги истражи проблемите.
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 упатство за формирање на сгг

 1.   Потреба за организирање

 Еден граѓанин треба да собере мала група на луѓе кои ја делат 
истата загриженост  во однос на некои проблеми кои постојат во 
заедницата. Многу е важно оваа  група да работи како тим. Личните 
планови и конфликти треба да се остават на страна. Членовите на 
групата треба да ја поделат работата меѓу себе, а и побезбедно е кога 
се работи во група.

 2.   централна група

 На првиот состанок на централната група треба да се донесат 
решенија за следното:

 • Како е дефинирана локалната заедница: географски, што ја 
опколува заедницата – кои се нејзините граници?

 • Кои проблеми постојат во населбата?
 • Дали населението и деловните луѓе од населбата ја делат истата 
загриженост за проблемите?

 • Како да се решат проблемите?

3. Планирање на прв состанок

 Одредување на датум, време и место на одржување на првиот  
состанок. Изберете место за одржување на состанокот на пример 
училиште или зграда од јавен карактер. Местото треба да биде 
погодно за сите. Одредување на дневен ред на состанок.

Пример за дневен ред:

 •  Запознавање;
 • Отворена дискусија за проблемите;
 • Претставување и запознавање со новиот концепт на полициско 
работење;

 • Договор за следен состанок.

4. Пренесување на порака

 За формирањето на СГГ треба да дознаат што повеќе граѓани. 
Осигурајте се дека целата локална заедница знае за значајните детали 
во врска со состанокот.
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 изработКа на ПроеКт

 Полициските службеници за превенција имаат блиска соработка со 
заедницата и поради тоа заедно ги идентификуваат проблемите кои 
влијаат на безбедноста и условите за живот во истата. Полициските 
службеници за превенција треба да поседуваат основни знаења за 
подготовка на предлог проект за да можат потребите на заедницата 
да ги пренесат во пишана форма и да подготват потенцијални проекти.

 1. изглед на насловната страна на проектот

 • Наслов на проектот

 • Изработил

 • Датум и место

 • и тн ...

 2.   основа/проценка на потребите

 Во овој дел се изложува севкупната оправданост на проектот: 
стратегијата и потребата од ваквиот проект „зошто“.

 анализа на ситуацијата

 Основни проблеми/спорни прашања кои се значајни за проектот
Релевантни меѓународни/државни договори, конвенции, закони, 
обврски итн.

 тврдења за конкретни проблеми

 На кој проблем конкретно ќе се однесува проектот?
 Кои се импликациите на проблемот/спорното прашање?
 Стратешко јасни дефинирани целни групи.

 релевантност на проектот во однос на проблемот

 Прикажете го решението на проблемот во проектот или како 
проектот ќе допринесе во решавањето на проблемот
Изложете го накратко проектот(подетален опис треба да биде даден 
во делот 2 на предлог проектот)
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Зошто Вашата организација е квалификувана или е во можност да го 
спроведе овој проект?

 анализа на учесниците

 Опис и анализа на главните учесници(целна група, кој ќе има 
корист од проектот, партнери итн.)
 
 3. опис на проектот

 Во овој дел се дава краток преглед на проектот, се идентификува 
таргетираната група , колку долго ќе трае самиот проект итн. Најдобро 
би било овој дел да е концизен колку што е можно, најчесто во еден до 
три параграфи.

 4. Проектни цели и задачи
 
 Проектна цел

 Многу често се меша целта на проектот и неговата задача. Целта 
на проектот е поширока. Вообичаено се состои од една едноставна 
реченица. 

На пример:
 • Ако целта на проектот е зајакнување на мултиетничоста кај 
младите луѓе, целта може да биде надминување на стереотипите 
и предрасудите кај нив.

 Проектна задача

 Проектните задачи претставуваат мерливи резултати од проектот. 
Тие се всушност посакуваните достигнувања на проектот низ сите 
негови фази и се однесуваат на влијанието на крајниот корисник, 
односно промената во однесувањето, што треба да се постигне 
со проектот. Проектот може да има повеќе проектни задачи и 
секогаш кога тоа е возможно треба да се користи принципот СМАРТ 
(интелигентен)

 • С specific - одредени: Јасно дефинирани со критериум за 
постигнување

 • М Measurable – мерливи: објективно изразени во бројки или 
мерливи
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 • А Achievable –  остварување во рамките на постоечката средина 
и ресурси

 • Р Relevant – релевантни: Мандат на мисијата, стратешка 
интервенција во проблемот

 • Т Time-bound – временско ограничени: Активностите или 
релевантните резултати имаат датум за нивно постигнување.

За да се нагласат задачите на проектот се препорачува нивно 
набројување (под точки или броеви). На пример:

1. Дизајнирање, печатење и дистрибуирање на 1000 флаери до 
граѓаните во локалната заедница до месец април 2014 година.

2. Обука на полициски службеници за превенција во рамки на 
Регионални акциски планови.

 5. Проектни активности

 Проектните активности се конкретни дејства, со употреба на 
расположливите ресурси: како ќе биде изведен проектот. Тие треба 
да бидат исцрпни, конкретни и временски определени. Исто така 
треба да покажуваат кој што ќе работи. Истите можат да бидат описно 
објаснети или наброени под точки.
 
 6. очекувани резултати

 Очекуваните резултати треба да произлегуваат и да ги отсликуваат 
проектните задачи. Нивното наведување ја олеснува евалвацијата и 
вреднувањето на предлог проектот.

На пример:

 • Намалување на бројот на кривични дела Тешки кражби во возила
 • Да се побуди интересот на граѓаните за преземање на мерки 
на самозаштита од кривични дела Тешка кражба во ПМВ кога 
ги  паркираат своите возила на паркинзите лоцирани на град 
Скопје;

 • Градење на доверба и  соработка  помеѓу полиција и граѓаните.
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7. Побарувања за проектот

 Сумирајте се што е потребно за имплементација на сите 
аспекти на проектот. Категоризирајте ги побарувањата: Полициски 
службеници,материјали, опрема итн. Идентификувајте кој ќе ги обезбеди 
средствата – вашата организација, партнерска организација и слично.

8. План за имплементација

Планот за имплементација претставува визуелен опис на тоа кој, кога 
и што работи.  На пример преку табеларен приказ се овозможува тој 
што го чита лесно да го следи хронолошкиот тек на проектот.

9.  оценување на ризик

Идентификувајте ги можните ризици кои можат да влијаат на 
успешната имплементација на проектот.
На пример:

 • Немање интерес од граѓаните и мало присуство – одѕив на 
Советодавните групи на граѓани и куќни совети. Причина  за тоа 
се:

1. елаборираниот проблем граѓаните го решиле на свој 
задоволувачки начин;

2. неорганизираност на граѓаните –непостоење на куќни совети;
3. незаинтересираност поради немање таков проблем;
4. неадекватна информираност и мотивираност за присуство.

 • Недоволна поддршка од партнерите и обезбедување на средства 
за печатење на потребниот материјал;

 • Недоволна посветеност од страна на учесниците на проектот.

 10.  издржаност на проектот

 Издржаноста на проектот има голема важност, затоа што го 
зголемува неговото долготрајно влијание и неговата исплатливост. Во 
овој дел треба да опише како проектот ќе има долготрајно влијание и 
евентуално каква долгорочна поддршка би била потребна.
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 11.  Можност за промоција

 Потенцирајте какви промотивни активности ќе бидат превземени 
во однос на проектот, на пример прес конференции, медиумски 
активности итн. Исто така треба се планира дали логото на донаторот 
ќе се појави  на материјалите за обука, дали финансиската поддршка 
ќе се истакне во текот  на медиумските активности и друго.

 12. буџет

 Во овој дел треба јасно да се наведат потребните финансиски 
средства и истиот треба да биде транспарентен и потполно разбран 
од страна на донаторот.
Може да биде во табеларна форма, но буџетот може да биде и описно 
претставен како дополнително објаснување за истиот.
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Пример 1:
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 цел на проектот

 Намалување на бројот на тешки кражби во патнички моторни 
возила на подрачјето на град Скопје;

 • Подигнување на безбедносната култура на граѓаните;
 • Градење на партнерство помеѓу граѓаните и полицијата;
 • Зајакнување на довербата и соработката помеѓу  возачите на 
ПМВ и полицијата.

целна група

 Со проектот ќе бидат опфатени возачи на ПМВ со различна возраст, 
различна етничка припадност и различен пол.

      реализација

 Во соработка со Одделението за превенција од страна на 
инспекторите за превенција по однапред направена проценка за 
најчести места на извршувања на кражби од ПМВ  на секое станично 
подрачје,  се дистрибуираше  едукативен  материјал до возачите на 
ПМВ – сенки за сонце за шофершајбни  со кратки пораки – Не оставајте 
вредни предмети во Вашиот автомобил и Затворете ги прозорците и 
заклучете ги вратите од вашиот автомобил.
Од причина што граѓаните на градот Скопје особено се засегнати 
од големиот број извршени кривични дела тешки кражби во возила 
Одделението за превенција во месец ноември 2011 година продолжи 
со превентивни активности кои треба да допринесат кон намалување 
на наведеното кривично дело.
Со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ преку обезбедување 
на пластични чистачи на мраз за ветробрански стакла на кои е 
испечатена порака „Не оставајте вредни предмети во возилото“ 
и налепници со истата содржина кои се истакнуваат на сите јавни 
паркинг простори во градот Скопје, сметаме дека ќе ја пренесеме 
пораката до граѓаните...
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Го положивте испитот  на зрелоста ?     

Keni kaluar provimin e pjekurisë?

• Немој да мислиш дека си добар 

      само ако си најдобар меѓу најдобрите. 

• Mos mendo se je i mirë vetëm nëse je

       më i miri ndër më të mirët.

• Другарите критикувај ги тогаш 

       кога сте сами,  а фали ги јавно. 

• Shokët kritikoi kur të jeni vetëm,

       ndërsa lavdëroi publikisht.

• Продолжете го другарството - 

другарството е богатство.

• Vazhdoni shoqërinë - shoqëria është pasuri.

• Сакај ги и почитувај ги 

другите ако сакаш да бидеш 

почитуван и сакан.

• Duaji dhe respektoi të tjerët

       nëse dëshiron të jesh i

       respektuar dhe i dashur.

• Не стекнуваме пријатели  со 

тоа што примаме добродетелства, туку 

затоа што ги правиме.

• Nuk krijojmë miqësi duke pranuar vepra të 

mira, por duke bërë vepra të mira.

Игра и забава   

 Lojë dhe argëtim

• Прави добри дела и не биди злобен, 

затоа што насилството е оружје на 

послабите.

• Bën vepra të mira dhe mos

       u bën shpirtkeq, sepse dhuna është                         

       arma e të dobëtëve.

• Немојте да се лажете дека лошото 

друштво не ги расипува добрите 

навики.

• Mos mendoni se shoqëria e keqe nuk i

       prishë shprehitë e mira.

• Пријателството и љубовта се две 

растенија на еден корен. Љубовта 

има неколку цветови повеќе.

• Miqësia dhe dashuria janë dy bimë me

       një rrënjë. Dashuria ka ca lule

       më tepër.

Другарство 
             Shoqëria

Образование    

     Arsimimi

• Книгите се ладни но сигурни пријатели. 

• Librat janë miq nga natyra të ftohtë 

       por të sigurt.

• Ако книгата 
е вредна за 
читање, вредна е 
и за купување. 

• Nëse libri vlen 
të lexohet,       
atëherë vlen edhe të blihet.

• Ниедна книга не е толку лоша и секоја 

барем малку е од корист. 

•     Asnjë libër nuk është aq i keq dhe prej

       secilit të paktën ka ndonjë dobi.

• Треба да ја видите светлината во мртвите 

букви на книгите. 

•     Duhet të shihni dritën në shkronjat e

       vdekura të librit.

• Човекот станува добар и паметен ако 

чита многу и  чита добри работи..

• Njeriu bëhet i mirë dhe i mençur nëse

       lexon shumë dhe lexon gjëra të mira..

www.mvr.gov.mk

Отсекот за превенција ви посакува 

безбедна матурска прослава!

Seksioni për preventivë ju uron festim të 

sigurt të mbrëmjes së maturës! 
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ДРАГИ МАТУРАНТИ

TË DASHUR MATURANTË

На што треба да внимаватеDuhet të keni kujdes për
Законот за прекршоци против ЈРМ (извадок)Чл. 5
Кој на јавно место со фрлање или кршење на шишиња, чаши 
и други предмети ги вознемирува граѓаните или ја загрозува 
нивната безбедност ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 
400 евра во денарска противвредност.
Чл. 6
Кој на јавно место се оддава на пијанство или во пијана состојба 
го нарушува ЈРМ ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 
евра во денарска противвредност.
Чл. 11
Кој на јавно место учествува, предизвикува или  поттикнува  
друг на тепачка ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 
евра во денарска противвредност. 
Кривичен Законик (извадок)
Чл. 386
(1) Тој што друг малтретира, грубо навредува, ја загрозува 
неговата сигурност или врз него врши грубо насилство и со тоа 
во јавноста предизвикува чувство на несигурност, загрозување 
или страв ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Ако делото е извршено во група од две или повеќе лица или 
насилствоте е извршено над повеќе граѓани или сторителот 
телесно повреди друг, ќе се казни со казна затвор од шест 
месеци до пет години. 
Закон за безбедност во сообраќајот на патиштата (извадок)Чл. 98

Глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече на лице кое управува и се превезува со велосипед со 
мотор, моторцикл без да носи заштитен шлем-кацига.Чл. 231

Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече на возач кој управува со возило без да има важечка 
возачка дозвола. 
Чл. 234
Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе 
му се изрече на возач кој управува со возило под дејство на 
алкохол.  

Чл. 240
Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на возач –почетник кој управува со возило во времето од 23,00 до 05,00 часот без присуство на лице-возач постар  од 25 години 

МАТУРАНТИ
ДРАГИ

 MATURANTË 
TË DASHUR 

www.mvr.gov.mk

Другарувајте   ShoqërohuniЗабавувајте се   Argëtohuni 
Танцувајте   Vallëzoni

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАМИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
REPUBLIKA E MAQEDONISËMINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

Пример 2:
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 цел на проектот

 • Подобрување на севкупната и личната безбедност на учениците 
во образовно-воспитните установи, нивната непосредна 
близина како и за време на одржувањето и по завршувањето на 
матурските прослави

 • Спречување на асоцијално и девијантно однесување кај младата 
популација

 • Поттикнување за прифаќање на општествено-посакуваните 
форми на однесување

 • Градење на партнерство помеѓу учениците и полицијата

 целна група

 Со проектот беа опфатени ученици – матуранти што учат во 
средните училишта лоцирани на подрачјето на град Скопје.

 реализација

 Проектот се реализираше на тој начин што инспекторите 
за превенција реализираа едукативно-превентивни средби со 
учениците што завршуваат четврта година во средните училишта 
лоцирани на подрачјето на град Скопје, на кои средби беа поделени 
флаери со едукативна содржина и извадоци од Законот за ЈРМ, 
Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата и Кривичниот 
законик.
 На овие средби учениците се запознаа со концептот Полиција 
блиску до народот со објаснување дека целта на овој модел на 
работа е превенција на криминалитетот и слични проблеми кој 
подразбираат непосредна односно двосмерна комуникација на 
граѓаните и полицијата на локално ниво.
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 резултати

 Квалитативни критериуми за проценка на полициското работење 
во заедница.
Работењето на полицијата во заедницата подразбира постојана 
превенција, како и квантитативна и квалитативна проценка на 
превентивното работење на полициските службеници.
Квантитативната проценка подразбира статистички податоци за 
криминалитетот.

Квалитативната проценка на превентивното полициско работење е 
многу значајна затоа што покрај објективното чувство на безбедност 
се однесува и на субјективното чувство на безбедност. Нејзината 
важност се гледа и во тоа што врз основа на неа полесно се планираат 
активности на терен.

На пример, намалување на криминалитетот и нарушувањето на 
јавниот ред и мир подразбира:

 • Намалување на степенот на криминалитет(статистички 
податоци)

 • Намалување на бројот на пријави и нарушувања на јавни места
 • Намален број на настани на насилство помеѓу малолетни лица
 • Позитивни резултати во однос на информирање на граѓаните за 
работата на полицијата

 • Добивање на оперативно интересни информации при контактите 
со граѓаните 

 • Намалување на чувството на несигурност во одредени места 
каде тоа постои

 • Осветлување на темни улици и делови од градот
 • Постојано присутност на полицијата

 очекувани резултати од полициско работење во заедницата

учество на граѓаните во превентивните активности

 •  Организирање на состаноци и манифестации со цел надминување 
на стереотипите и предрасудите помеѓу граѓаните од различни 
групи и култури

 • Граѓаните предлагаат решенија за проблеми од областа на 
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криминалитетот, јавниот ред и мир и сообраќајот во одредено 
населено место

 • Граѓаните покажуваат граѓанска храброст во случаи со насилство. 
Граѓанската храброст  значи и да соработуваат со полициските 
службеници при расчистувањето на одреден настан(сведоци).

остварување на општа превенција

 • ефикасна превенција и попречување на причините и сите 
појавни облици на криминалитет, прекршоци и други асоцијални 
и недозволени однесувања

 • зајакнување на капацитетите на униформираната и 
криминалистичка полиција за спречување и намалување на 
кривични дела, прекршоци и други асоцијални однесувања

 • унапредување на соработката со заедниците со развивање на 
партнерски однос со сите субјекти во заедницата

 • зајакнување на довербата во полицијата на граѓаните и сите 
субјекти во заедницата
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Користена литература

 • Упатство за регулирање на методите и начините 
на превентивното работење, како и планирањето и 
евидентирањето на превентивните активности, МВР на РМ, 
февруари 2013  година

 • Прирачник за инспектор за превенција, Модул 1 и Модул 3, 
2008 година 

 • Закон за полиција, (Сл. весник на РМ бр.114/06);
 • Закон за локална самоуправа, (Сл. весник на РМ  бр.05/02 )
 • Прирачник за работа на полицијата во заедницата во Босна и 
Херцеговина, 2010 година;

 • Стратегија за превенција на МВР на РМ 2009 – 2011 година, 
септември 2008 година;

 • Локален совет за превенција – Упатство за имплементација и 
работна метода, Мисија на ОБСЕ 2008 година;

 • Оперативен прирачник за партнерство меѓу полицијата и 
заедницата, Министерство за внатрешни работи на Босна и 
Херцеговина, 2007 година;

 • Прирачник за инструктори на курсот за полициско работење во 
соработка со заедницата во Македонија:курс за самообука на 
полицијата, Оддел за правда на САД, меѓународна програма за 
обука и помош при водење на кривични истраги,

 • Стратегија за работа на полицијата во заедницата во Босна и 
Херцеговина, март 2007 година

 • Бела книга за граѓански советодавни групи: „Полициско 
работење во соработка со заедницата, Граѓански советодавни 
групи и закон за локална самоуправа: Подобрување на 
општинските служби“, единица за развој на полицијата, 
Истурена набљудувачка мисија на ОБСЕ во Скопје, 2003 година;
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