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1.	 ВОВЕД
Овој документ ги содржи упатствата за основање контакт точка за оружје (во натамошниот 
текст: Упатство). Упатството е изготвено од Клириншката куќа на Југоисточна и Источна 
Европа за контрола на малото и лесно оружје (СЕЕСАК); СЕЕСАК работи со овластување 
од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и од Советот за регионална 
соработка (СРС) на „зајакнување на капацитетите на националните и на регионалните 
субјекти за контрола и намалување на пролиферацијата и злоупотребата на малото и 
лесно оружје, со што придонесува за засилена стабилност, безбедност и развој во 
Југоисточна и Источна Европа“.1

Поддржана со одлука на Советот на Европската Унија,2 СЕЕСАК ги води заложбите за 
основање на контакт точка за оружје (КТО) во Југоисточна и Источна Европа. Упатството 
има за цел да му понуди на читателот концизни и лесно разбирливи информации за КТО. 
Читателите можат да го користат како основа за насочување на своите активности за 
основање и операционализирање на КТО во својата јурисдикција.

Упатството е изготвено врз основа на истражувањата направени од авторот до датумот на 
пишување; истражувањето се состоеше главно од интервјуа со персоналот на СЕЕСАК и со 
персоналот на КТО основана во Приштина и од канцелариско истражувања за концептот 
на КТО и неговата примена. Логиката во основата на Упатството е на читателот да му се 
даде одговор на следниве прашања:

 y Кои се правните, политичките и оперативните основи за основање КТО?

 y Кои се предностите на КТО?

 y Кој е процесот преку кој треба да се основа КТО?

 y Какви податоци собираат КТО?

 y Како функционираат КТО?

1 Клириншка куќа за Југоисточна и Источна Европа за контрола на малото и лесно оружје (СЕЕСАК), „За нас: 
СЕЕСАК“, http://www.seesac.org/About/, последен пат пристапено на 10 ноември 2019 г.

2 Совет на Европската Унија, „Одлука на Советот (ЗНБП) 2016/2356 од 19 декември 2016 година за поддршка 
на активности на СЕЕСАК за  разоружување и контрола на оружјето во Југоисточна Европа во рамките на 
Стратегијата на ЕУ за борба против недозволената акумулација и трговија со МЛО и со муниција за истото“.
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 y Која е потребната инфраструктура за основање КТО и што треба да знае 
персоналот на КТО за да работи ефикасно?

Според тоа, овој документ содржи пет суштински делови и завршува со заклучоци и 
препораки. Тематските делови го содржат следното: правната и политичката основа за 
формирање КТО (дел 2); чекорите што треба да се преземат за основање КТО (дел 3), 
мандатот и работниот тек на КТО (дел 4) и преглед на обуката потребна за персоналот на 
КТО (дел 6).

2.	 ПРАВНАТА	И	ПОЛИТИЧКАТА	ОСНОВА	ЗА	ОСНОВАЊЕ	КТО
2.1 Резиме

Основањето и операционализацијата на КТО се предвидени во повеќе инструменти 
усвоени на европско и на регионално ниво. На европско ниво, Советот на Европската 
Унија ја изрази својата посветеност на основањето КТО со усвојување предлог на Акциски 
план за недозволената трговија со огнено оружје меѓу ЕУ и регионот на Југоисточна 
Европа за 2015-2019 година (во понатамошниот текст: „Акциски план“) во ноември 2014 
г.3 Акцискиот план беше проследен со одлуки на Советот на Европската Унија (наведени 
подолу) кои ја потврдија оваа заложба. На ниво на ООН, заложбата за основање КТО се 
споменува во алатката за недозволената трговија со оружје наменета за земјите членки 
што учествуваат во Глобалната студија за недозволената трговија со оружје.

2.2 Подетално

Акцискиот план на ЕУ против нелегалната трговија и употреба на огнено оружје и 
експлозиви, усвоен кон крајот на 2015 година, повикува на „забрзано интензивирање на 
активностите предвидени во Акцискиот план“.4 Овој повик даде дополнителен стимул за 
основање КТО во регионот на Југоисточна Европа. Потоа, Советот на Европската Унија ја 
донесе одлуката бр. 2016/2356 за поддршка на СЕЕСАК, во „основањето контакт точка 
за оружје во сите седум корисници [забелешка: Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, 
Косово* Република Молдавија, Црна Гора и Северна Македонија] - централни единици за 
собирање и анализа на информации, кои ги поддржуваат истражителите и обвинителите 
и овозможуваат создавање и ажурирање на разузнавачка слика за трговијата со оружје 
од и преку ЈИЕ“.5 Исто така, пристапот на СЕЕСАК е целосно усогласен со Упатството со 

3 Совет на Европската Унија, „Акциски план за недозволената трговија со огнено оружје меѓу ЕУ и регионот на 
Југоисточна Европа за 2015-2019 година“, 14 ноември 2014 година, ЕНФОПОЛ 359.

4 Европска комисија, „Акциски план на ЕУ против недозволената трговија и употреба на огнено оружје и 
експлозиви“, 2 декември 2015 година, КОМ (2015) 624 конечна верзија, стр.13.

* За Програмата за развој на Обединетите нации, упатувањата на Косово се разбираат во контекст на 
Резолуцијата 1244 (1999) на Советот за безбедност

 За Европската Унија, оваа ознака не прејудицира ставови за статусот и е во согласност со Резолуцијата на 
Советот за безбедност на ОН 1244 и со мислењето на Меѓународниот суд на правдата за Прогласувањето 
независност на Косово.

5 Совет на Европската Унија, „Одлука на Советот (ЗНБП) 2016/2356 од 19 декември 2016 година за поддршка 
на активности на СЕЕСАК за  разоружување и контрола на оружјето во Југоисточна Европа во рамките 
на Стратегијата на ЕУ за борба против недозволената акумулација и трговија со МЛО и со муниција за 
истото“, Анекс, параграф 3.3. Меѓутоа, треба да се напомене дека Косово веќе имаше основано КТО пред 
донесувањето на Одлуката на Советот бр. 2016/2356.
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најдобри практики за основање национални контакт точка на оружје (НКТ) на Европската 
експертска група за огнено оружје (ЕФЕ).

Под покровителство на германското Сојузно министерство за надворешни работи, 
Европската Унија и на Советот за регионална соработка јурисдикциите од Западниот 
Балкан ги зацврстија своите заложби за основање КТО преку Патоказот за одржливо 
решение за нелегалното поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје 
(МЛО) и со муниција за истото во Западниот Балкан до 2024 година (во натамошниот 
текст: Патоказ).6

Патоказот, кој беше усогласен од замениците на министрите за внатрешни работи од 
Тирана, Сараево, Приштина, Подгорица, Белград и Скопје. Целта на овој Патоказ е да 
послужи како водечки и консензуален документ изготвен од регионалните власти и во 
нивна сопственост за постигнување одржливо решение за нелегалното поседување, 
злоупотреба и трговија со МЛО и со муниција за истото на Западниот Балкан.“7 Тој 
содржи усогласени општи цели, временски рамки и клучни индикатори за успешност 
(КИУ), вклучувајќи го КИУ 7: „Контакт точка за оружје се основани и оперативни во сите 
јурисдикции на Западниот Балкан“.8 Патоказот исто така вклучува седум главни цели; 
втората цел е „да се осигурат дека политиките и практиките за контрола на оружјето во 
Западниот Балкан се засновани на докази и на разузнавачки информации“ до 2024 година, 
а содржи и цел за зајакнување на функциите на КТО за задавање задачи, координација и 
мониторинг до 2020 година.9

Во меѓувреме ЕУ повторно изрази посветеност и поддршка на СЕЕСАК во спроведувањето 
на Патоказот, вклучително и на втората целта и на основањето КТО, преку одлука на 
Советот на ЕУ донесена на 19 ноември 2018 година.10

3.	 ЧЕКОРИТЕ	ШТО	ТРЕБА	ДА	СЕ	
ПРЕЗЕМАТ	ЗА	ОСНОВАЊЕ	КТО

3.1 Резиме

Овој дел ги опфаќа чекорите што треба да се преземат за основање и операционализирање 
на КТО. Ова е индикативна, а не конечна листа на чекори, бидејќи секоја јурисдикција се 
разликува во постојните капацитети кои постојат пред основањето. Листата на чекори 

6 Патоказ за одржливо решение за нелегалното поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје 
(МЛО) и со муниција за истото во Западниот Балкан до 2024 година, http://www.seesac.org/f/docs/News-
SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf, последен пат пристапено на 17 декември 2019 г.

7 Патоказ за одржливо решение за нелегалното поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје 
(МЛО) и со муниција за истото во Западниот Балкан до 2024 година, стр. 1.

8 Ibid, стр.4.

9 Ibid, стр.7.

10 Совет на Европската Унија, „Одлука на Советот (ЗНБП)) 2018/1788 од 19 ноември 2018 година за поддршка 
на Центарот за контрола на малото и лесно оружје за југоисточна и источна Европа (SEESAC) заради 
спроведување на Регионалниот план за сузбивање на незаконската трговија со оружје на западниот Балкан“, 
член 1. 



6

УПАТСТВО ЗА ОСНОВАЊЕ 
КОНТАКТ ТОЧКА ЗА ОРУЖЈЕ

е составена со анализирање на примерите на јурисдикции во кои веќе се формирани 
КТО, но службениците што основаат КТО во други јурисдикции можат да прескокнат 
одреден чекор ако тој е спроведен во рамките на претходни активности. Чекорите го 
опфаќаат целиот процес, од формирање работна група, преку извршување првични 
проценки на постојните капацитети и ресурси, до регрутирање персонал, поставување ИТ 
инфраструктура и воспоставување на потребните постапки за КТО да ги извршува своите 
должности.

3.2 Подетално

Следниве се клучните чекори што треба да се преземат за основање КТО:

3.2.1 Формирање работна група

Првиот чекор во основањето КТО е формирање работна група. Тоа може да се направи 
со одлука на надлежниот министер (обично министерот за внатрешни работи) или на 
владата. Во работната група треба да бидат вклучени службени лица од Министерството 
за внатрешни работи (МВР) / полициските служби надлежни за истрага на кривични дела 
со огнено оружје, единицата за криминалистичка анализа, службени лица од балистичката 
единица/лабораторија, граничната полиција и царината, обвинители и други службени 
лица кои би можеле да бидат назначени од надлежниот министер. Работната група треба 
да има овластување за надзор и извршување на сите подготвителни работи потребни за 
основање КТО, а кои се наведени во следните точки.

3.2.2 Спроведување првична проценка на капацитетите и ресурсите

Прва задача на работната група ќе биде да изготви преглед на постојните ресурси и 
капацитети. Тоа ќе вклучува неколку клучни елементи:

 y Спроведување на анализа на недостатоците во податоците што се собираат во 
моментот. КТО е инструмент за собирање и анализирање податоци на холистички 
начин, кој им овозможува на полициските службеници и на истражителите да 
создадат врски помеѓу запленето огнено оружје, кривичните дела поврзани со 
огнено оружје и другите криминални активности. За да се направи тоа, важно е 
да се има јасен преглед на податоците што моментално ги собираат државните 
органи. Тие податоци може да вклучуваат регистри на легално поседувано огнено 
оружје и регистри за увоз, извоз, транзит и заплени на огнено оружје, разложени 
по категории (марка, категорија, земја на потекло, сериски броеви, итн.). Сите 
овие податоци треба да се собираат на едно место.

 y Проценка на постојните ИТ системи и бази на податоци. Покрај утврдување 
кои податоци се прибираат од МВР и од други релевантни единици и тела, 
работната група треба да утврди и какви ИТ системи и бази на податоци се веќе 
воспоставени и колку се тие ефективни. Може да се случи во јурисдикцијата да 
има регистар на запленето огнено оружје, но огненото оружје во овој регистар 
да не е разложено по локација (регион во земјата, граничен премин и сл.) на 
заплената, што ќе ја ограничи неговата корисност за КТО во иднината. Покрај 
тоа, работната група треба да утврди кои ИТ системи се веќе воспоставени и 
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колку се тие компатибилни едни со други (каде податоците треба да се внесат 
во повеќе од една база на податоци или каде треба да се вкрстат или до нив да 
пристапи персоналот на КТО). Затоа, оваа активност треба да обезбеди детален 
преглед на постоечките ИТ системи и бази на податоци, опфаќајќи ги категориите 
на променливи во базите на податоци и компатибилноста на ИТ системите едни 
со други, и во рамките на МВР и помеѓу МВР и други институции.

 y Дефинирање на моменталните разузнавачки капацитети. Исто така, работната 
група треба да го дефинира моменталниот разузнавачки капацитет на државата. 
Треба да се постави прашањето дали МВР во моментот користи или е во 
состојба да ги спроведе полициските техники водени од разузнавање потребни 
за ефикасно водење на КТО, како што се: изготвување профили на проблеми, 
профили на лица, оперативни проценки, стратешки проценки, проценки на 
ризици и закани и слично. Покрај тоа, работната група треба да утврди кои други 
релевантни капацитети ги поседуваат МВР и другите надлежни органи (како што 
е обвинителството, особено кога е вклучено во кривични истраги).

 y Анализа на профилот на персоналот што работи на кривични дела поврзани 
со огнено оружје. Идниот персонал на КТО најверојатно ќе биде регрутиран од 
редовите на лицата што веќе работат на истражување и борба против кривични 
дела поврзани со огнено оружје, како што е недозволената трговија со огнено 
оружје. Можеби нивните моментални позиции не бараат од нив да поседуваат 
одредени вештини потребни за работа во КТО, како што се анализа на податоци, 
навремено пишување извештаи итн. Оваа анализа ќе помогне да се утврди 
референтен профил на потребниот персонал за КТО и да се подготви програма 
за обука.

3.2.3 Организирање посети на КТО

Претставниците на работната група треба да посетат јурисдикции кои веќе имаат основано 
КТО. Преку посетите работната група ќе добие информации што ќе бидат непроценливо 
вредни при основањето КТО. Во моментот на пишување на ова упатство, службени лица 
од Подгорица, Скопје и Тирана веќе ја имаа посетено КТО во Приштина и известија за 
корисноста на оваа посета во нивните заложби за основање КТО во своите земји.

3.2.4 Поставување ИТ инфраструктура

За да може КТО да биде оперативна, работната група ќе мора да воспостави соодветна ИТ 
инфраструктура. Информатичката инфраструктура ќе се заснова на Ibase и на Analysts 
Notebook за да ѝ се овозможи на КТО да врши анализи и да ја визуелизира работата.11

3.2.5 Назначување и обука на персоналот

КТО треба да има постојан персонал за да биде оперативна. Бројот на персоналот ќе се 
разликува од една до друга јурисдикција, зависно од бројот на населението и обемот 

11 За повеќе информации, ве молиме в. „IBM i2 iBase“, https://www.ibm.com/us-en/marketplace/data-
management и „IBM i2 Analyst’s Notebook“, https://www.ibm.com/us-en/martkeplace/analysts-notebook, 
последен пристап на 22 ноември 2019 г.

https://www.ibm.com/us-en/marketplace/data-management
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/data-management
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на работа (вклучително, на пример, годишниот број на запленето огнено оружје, бројот 
на кривични дела што опфаќаат поседување, трговија или употреба на огнено оружје и 
сл.) На пример, иако не постои утврден број на вработени, на КТО во Приштина од МВР 
ѝ беа доделени три вработени со полно работно време; меѓутоа, во пракса во времето 
на пишување двајца вработени работат со полно работно време (третиот не може да ги 
врши своите должности заради други обврски). Двајцата вработени со полно работно 
време тврдат дека за јурисдикција од таа големина КТО треба да има најмалку четворица 
вработени со полно работно време.12 Ова може да биде корисна референтна точка за 
јурисдикциите во Југоисточна Европа што основаат свои КТО.

3.2.6 Изготвување стандардни оперативни процедури

Работата на КТО се одликува со процеси што вклучуваат голем број различни институции 
и оддели/единици во рамките на МВР/полициските служби. Затоа е важно надлежностите 
на секое од овие тела да бидат јасни и тие да се извршуваат преку однапред одредена 
секвенца утврдена во стандардни оперативни процедури.

3.2.7 Изготвување меморандуми за разбирање

За да може КТО да биде делотворна, таа ќе мора да соработува со низа единици, оддели 
и институции од различни органи за спроведување на законот. Затоа, раководството на 
КТО веројатно ќе треба да потпише меморандуми за разбирање (МР) со тие субјекти, во 
кои ќе се предвидат оперативни процедури и услови за соработка. Треба да потпишат 
МР особено со одделот за стратешка анализа, со балистички лаборатории, со одделот за 
истраги или криминалистичката полиција, со субјектите за регистрација на оружјето и со 
одделот за меѓународна соработка, ако тоа е применливо.

3.2.8 Комуникација со засегнатите

Формирањето на КТО ќе значи малку ако нејзините овластувања, корисност и оперативни 
процедури се нејасни. Затоа е особено важно раководството на КТО и на МВР да преземат 
активности за комуникација, за да им ја објаснат работата на КТО особено на различните 
оддели и тела што ќе треба да соработуваат со КТО за да биде таа делотворна. Како што 
беше споменато погоре, тоа ги опфаќа единиците одговорни за балистика, граничната 
полиција, единиците за сериозен криминал итн.

4.	 МАНДАТОТ	НА	КТО	И	НЕЈЗИНИОТ	РАБОТЕН	ТЕК
4.1 Резиме

Во овој дел ќе биде претставено што работи КТО во практиката. Во него се наведени 
нејзините клучни функции и резултати, вклучително и собирањето податоци (кои треба 
да бидат разложени по род и по возраст, ако тоа е релевантно), нивно интегрирање во 
ажурирана база на податоци за огнено оружје и балистика и генерирање релевантни 
продукти потребни за полициско работење водено од разузнавање (како ад хок извештаи, 
профили на проблеми, профили на лица, оперативни проценки, стратешки проценки и 

12 Интервју со персоналот на КТО, Приштина, 28 октомври 2019 година.
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проценки на закани и ризици). Покрај тоа, овој дел ќе му го опише на читателот работниот 
тек во КТО, почнувајќи од приемот на итен извештај, преку испитувањата од експерти 
за форензика, до изготвување извештаи за следење и други продукти, како што се 
стратешките проценки.

4.2 Целта на КТО

Целта на КТО е да понуди интегрирана тактичка и стратешка разузнавачка услуга, која им 
нуди информации и поддршка на органите за спроведување на законот, за да можат тие 
подобро да го разберат и делотворно да се справат со криминалот со огнено оружје, со 
тоа намалувајќи го ризикот на локално и на меѓународно ниво.

4.3 Мандатот и клучни функции на КТО

Мандатот на КТО треба да вклучува нудење услуга за следење, постапување како контакт 
точка за собирање статистички податоци потребни за составување на годишниот извештај 
за анализа на криминалот со оружје, за следење на релевантните стратегии за МЛО и/
или за пополнување на прашалникот на УНОДЦ за глобалната недозволена трговија со 
оружје, постапување како контакт-точка за огнено оружје и скенирање на хоризонтот (или 
прогнозирање).

Клучните функции на КТО вклучуваат:13

4.3.1  Постапување како чувар на разузнавачки информации поврзани со 
огнено оружје (криминалистички и балистички), а истовремено и 
одговорност за анализа на тие податоци.

При тоа, КТО е одговорна да генерира стратешки и оперативни разузнавачки продукти, да 
ги осознае заканите и трендовите поврзани со огненото оружје и да овозможи оперативен 
одговор фокусиран на изворите и на мрежите за дистрибуција. Како дел од ова, КТО е 
одговорна за:

 y Собирање и интегрирање сеопфатни и ажурирани разузнавачки податочни 
сетови за огнено оружје и балистичко разузнавање. Ова е клучна функција на 
КТО. Со неа се обезбедува дека податоците за огнено оружје и балистика, кои 
претходно биле дисперзирани низ различни оддели и единици во органите за 
спроведување на законот, сега ќе бидат собрани на едно место и интегрирани, 
за да може персоналот на КТО да ги користи и вкрстува. Затоа е исклучително 
важно сите инциденти поврзани со оружје веднаш да ѝ бидат пријавени на КТО. 
Податоците треба да се разложат според сите релевантни променливи, како 
што се возраста, родот и местото на потекло на лицата вклучени во криминал 
или инциденти поврзани со огнено оружје, како и променливите за конкретното 
огнено оружје (марка, калибар и итн.).

 y Изработка на стратешки разузнавачки проценки кои го опишуваат обемот и 
природата на криминалитетот поврзан со огнено оружје во јурисдикцијата. КТО 
спроведува стратешки проценки за обемот и природата на криминалитетот 

13 Арквебус, „Структура на ефективна контакт точка за оружје“, презентација, доставена до УНДП, стр.6.
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поврзан со огнено оружје. Стратешкото разузнавање го разгледува развојот на 
настаните и трендовите во криминалитетот и нуди информации што раководството 
може да ги користи за одлучување, за развој на ресурси и за распоредување 
и планирање на ресурсите. Иако е слично на криминалистичката анализа, 
стратешкото разузнавање обично се фокусира и дава детални информации за 
специфични видови криминал, како што е недозволената трговија со оружје, 
организираниот криминал, криумчарењето наркотици, тероризмот или други 
форми на комплексен криминалитет. Овие информации ѝ помагаат на полицијата 
да ги разбере мотивациите на лицата што се цел на мерките и може да помогне 
во распоредувањето на истражните ресурси, во развивањето програми за обука 
на полицискиот персонал за подобро разбирање на заканата и во добивање 
сознанија што ќе овозможат зголемување на безбедноста на потенцијални цели 
на напад.

 y Изработка на разузнавачки пакети за истраги и операции насочени кон криминалот 
поврзан со огнено оружје. Разузнавачките пакети содржат клучни информации 
за истражителите, вклучувајќи го профилот на проблемот, профилот на лицето 
и тактичката проценка. Тактичкото разузнавање се користи во разработката 
на кривични предмети што обично опфаќаат континуиран криминален 
потфат, сериозно кривично дело што зафаќа повеќе јурисдикции или друг вид 
сложена кривична истрага. Негова цел е да се соберат и користат разновидни 
информации, за да се овозможи успешно гонење на целта за разузнавачките 
мерки, а се користи и за донесување конкретни одлуки за справување со тековна 
ситуација или криза, обезбедувајќи увид во природата на заканата и во целта.

 y Изготвување ад хок разузнавачки извештаи за истражители или обвинители 
кои водат случаи во тек. КТО може да одговори на барања за генерирање или 
проактивно да генерира ад хок разузнавачки извештаи за поединечни случаи. 
Овие извештаи се поддршка за истражителите и обвинителите кои спроведуваат 
тековни истраги.

 y Изготвување препораки за пренасочување и спречување на криминал поврзан 
со огнено оружје. Покрај тоа што нуди поддршка на тековните истраги и 
изготвува стратешки разузнавачки проценки и разузнавачки пакети, КТО е 
корисна и за среднорочни и долгорочни цели. Нејзиниот персонал може да ги 
анализира трендовите и врз основа на таа анализа да формулира препораки за 
пренасочување и спречување на криминалот поврзан со огнено оружје.

 y Прогнозирање или скенирање на хоризонтот. КТО може да врши скенирање 
на хоризонтот, „техника за откривање на раните знаци на потенцијално важни 
настани преку систематско испитување на потенцијалните закани и можности“.14 

Овие закани можат се појават во многу форми, вклучително и ново огнено оружје 
и делови од огнено оружје, нови трендови во недозволената трговија со огнено 
оружје и слично.

14 Организација за економска соработка и развој, „Преглед на методологии“, https://www.oecd.org/site/
schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/overviewofmethodologies.htm, последен пристап на 15 
ноември 2019 г.

https://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/overviewofmethodologies.htm
https://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/overviewofmethodologies.htm
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4.3.2  Функција на складиште за изгубено, украдено и откриено огнено 
оружје.

Ова ѝ овозможува на КТО да има национален статистички преглед за бројот и видот на 
оружје што е изгубено, украдено и запленето.

4.3.3 Постапување како контакт точка за следење.

КТО ги следи сите запленети огнени оружја од производителот до последниот легален 
сопственик, за да им помогне на надлежните органи во тековните кривични истраги. Покрај 
тоа, таа прима дојдовни барања за следење од други земји, промовирајќи можности за 
меѓународни истраги на органите за спроведување на законот. Конечно, таа ги анализира 
податоците од следењето на огненото оружје за да се идентификуваат видот, марката, 
моделот, калибарот и земјата на производство на огненото оружје.

4.3.4  Постапување како контакт-точка и центар на експертиза за огнено 
оружје за национални и меѓународни чинители и партнери.

4.3.5  Постапување како контакт точка за собирање и споделување 
статистички податоци.

КТО обезбедува податоци, статистика, информации, проценки и извештаи за употреба 
од страна на органите за спроведување на законот. Овие податоци се користат за развој 
на продукти, како што е годишниот извештај за анализа на криминалот со оружје. Исто 
така, тие можат да се користат за следење на релевантните стратегии за МЛО и за 
давање одговори на периодичниот прашалник за глобалната студија за недозволената 
трговија со оружје која ја спроведува Канцеларијата на ООН за дрога и криминал. Покрај 
тоа, собраните податоци можат да се користат за следење на трендовите и за создавање 
евиденции за кривично-правниот систем.

4.4 Која е додадената вредност на КТО?

КТО значително ги подобрува капацитетите на органите за спроведување на законот за 
справување со криминалот поврзан со огнено оружје на следниве начини:

 y Создава институционална поврзаност помеѓу кривичните дела поврзани со 
огнено оружје и другите кривични дела и им нуди брзи и доверливи информации 
во реално време на истражителите во таканаречениот „златен час“ во првите 
72 часа по кривичното дело. КТО гарантира дека сите релевантни единици во 
органите за спроведување на законот ќе имаат информации за кривичното 
дело поврзано со огнено оружје непосредно по пријавувањето или заплената на 
огнено оружје. Искуството покажа дека ова значително ги зголемува шансите за 
расветлување на кривичното дело.

 y Обезбедува податоци за раководството на органите за спроведување на законот 
за формулирање на стратешките приоритети на органите. Раководството на 
органите за спроведување на законот ги користи извештаите на КТО, кои се 
засноваат на податоци генерирани на терен, за да утврди каде да ги распореди 
своите човечки и материјални ресурси (на пример, дали треба да се распоредат 
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повеќе полицајци за борба против вооружени разбојништва или за справување 
со недозволената трговија со огнено оружје), за да планира континуирана 
обука на персоналот (да одговори на трендовите во криминалот, вклучително и 
кривичните дела поврзани со огнено оружје) итн.

 y Ги стандардизира податоците што треба да ги собираат полициските сили. Пред 
воведувањето на КТО во некои јурисдикции било вообичаено податоците за 
огнено оружје да се категоризираат различно во различни единици или оддели 
(на пример, со различни дефиниции за пиштол). КТО бара стандардизирање 
на податоците, што овозможува генерирање поточни статистики (на пример, за 
бројот на одреден вид запленето огнено оружје) и подобра и покорисна анализа 
на податоците.

 y Ја поттикнува и овозможува регионалната соработка и размената на информации. 
Капацитетот на КТО да создаде проценки на ризици и закани е важна алатка за 
спречување и решавање кривични дела. На пример, капацитетот за генерирање 
профили на ризици од вооружени разбојништва се покажа како корисен во 
откривањето на сторителите. Покрај тоа, КТО во Косово има успех во размената 
на релевантни информации со колегите од други јурисдикции и со граничната 
полиција, што доведе до успешни операции против недозволената трговија со 
оружје. Според самите членови на КТО ова не би било можно пред нејзиното 
основање.

4.5 Клучни продукти на КТО

Клучните продукти на КТО се усогласени со процесот на полициско работење водено 
од разузнавање.15 Тие им нудат директна поддршка на истражителите и обвинителите, 
а истовремено помагаат и во стратешкото планирање. Клучните продукти на КТО 
вклучуваат:

4.5.1 Стратешки проценки

Стратешките проценки даваат преглед на тековните и на долгорочните прашања што 
влијаат или веројатно влијаат врз полициските сили или врз основната командна единица. 
Тие се користат за давање препораки за приоритетите во превенцијата, разузнавањето, 
прогонот и смирувањето на јавноста, како и за идната полициска стратегија.

Цел

Стратешките проценки се составен дел од процесот на планирање на работата на 
полициските сили и се прават за:

15 „Полициското работење водено од разузнавање ги нагласува анализата и разузнавањето како клучни 
фактори за постоење на објективна рамка за одлучување која им дава приоритет на жариштата на 
криминалот, лицата што повеќепати се јавуваат како жртви, повеќекратните сторители и криминалните 
групи. Тоа овозможува намалување на криминалот и на штетите, разбивање и превенцијата преку стратешко 
и тактичко управување, распоредување и спроведување на законот“, од Ратклиф,„ Полициско работење 
водено од разузнавање“ (2016), стр. 66.
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 y покренување на процесот на стратешко задавање задачи и координација во 
полициските сили и со другите органи за спроведување на законот;

 y поддршка на стратешкото планирање и на распоредувањето ресурси во 
полицијата;

 y поддршка на изготвувањето стратегија за контрола на МЛО во конкретната земја.

Стратешка проценка е жив документ кој е актуелен и релевантен. Собирањето и 
анализата на информации за потребите на проценката мора да биде континуиран процес 
и да вклучува профили на проблеми, трендови и најнови настани. Исто така, треба да 
се разгледаат можностите за консултирање на јавноста. Широк дијапазон вработени од 
полициските сили и од партнерските органи за спроведување на законот, па и пошироко 
(ако е потребно), треба да бидат вклучени во изготвувањето на стратешката проценка. 
Нивното знаење и стручност ќе ги подобрат препораките и ќе доведат до подобри одлуки.

Содржина

Стратешката проценка треба да се заснова на истражување и анализа на широк спектар 
на внатрешни и надворешни извори на информации. Следното треба да се земе предвид 
за вклучување во стратешката проценка:

 y владини ознаки за класификација;

 y детали за изворите на информации и искористениот методот за составување на 
извештајот;

 y општа слика за актуелните теми во полициското работење, со преглед на 
локалните и на националните приоритети;

 y клучни закани за стратегијата и нови проблеми, кои можат да вклучуваат:

• исполнување на целите;

• анализа на нивото на криминал или на инциденти;

• перцепција на јавноста за проблемот;

• нови трендови;

•  разгледување на политичките, економските, социјалните, технолошките, 
еколошките, правните, организациските и медиумските фактори 
(ПЕСТЕЛОМ);

• препораки;

 y Приоретизација на идентификуваните проблеми.
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Приказот 1 подолу содржи пример за содржина на стратешка проценка.

ПРИКАЗ 1 - ПРИМЕР ЗА СОДРЖИНА НА СТРАТЕШКА ПРОЦЕНКА

Вовед

• Наведете ја целта на проценката и за кого е наменета.
• Наведете кој ја изготвил, користените извори и опфатениот период.
• Наведете дали се дадени препораки и кој треба да ги прими и да ги разгледа препораките.

Исказ за заканата

•  Дадете исказ од еден параграф што дава едноставно општо резиме на моменталната закана.
Користењето задебелени букви го истакнува исказот.

Клучни поенти

•  Наведете пет до десет точки кои сумирано и со едноставни зборови ги објаснуваат клучните 
поенти во проценката. Секоја точка треба да биде долга 1-2 реченици.

Обем на заканата

Обем на користењето огнено оружје за криминални цели

•  Во овој дел треба да се наведе обемот на проблемот со користење статистички податоци за да 
се прикаже, на пример:

• бројот на кривични дела со огнено оружје;

• видот на кривичните дела;

• влијанието (на пр. повредени/смртни случаи);

• количина на запленето огнено оружје, вклучително и по тип; и

• место на сторување на кривичните дела.

• Коментарот на статистиката треба:

•  да направи споредба со историските податоци, извлекувајќи евентуални 
трендови и можни причини;

•  да посочува на врски помеѓу податоците и елементите на природата на 
проблемот (на пр. „порастот на бројот на смртни случаи е поврзан со 
растечката појава на банди...“); и

• да посочи кои податоци може да се нецелосни или несигурни.

• Со дијаграми/графикони може ефективно да се пренесат податоци и да се разбие текстот.

Обем на достапност и понуда на огнено оружје

•  Во овој дел треба да се наведе количеството на огнено оружје во оптек и на оружје запленето од 
органите на прогон со помош на статистички податоци, за да се прикажат, на пример:

•  проценки за количеството на огнено оружје во земјата, со одделување, на 
пример, на оружјето со дозвола/нелегалното/военото оружје;

•  количеството на оружје запленето на границата; и

•  количеството на запленето оружје во внатрешноста на земјата од страна на 
полицијата.

• Коментарот на статистиката треба:

•  да направи споредба со историските податоци, извлекувајќи евентуални 
трендови и можни причини;
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•  да посочува на врски помеѓу податоците и елементите на природата на 
проблемот (на пр. „зголемувањето на бројот на запленети поштенски пратки 
е резултат на поголемата употреба на интернетот за набавка на оружје со 
маневарска муниција“); и

• да посочи кои податоци може да се нецелосни или несигурни.

• Со дијаграми/графикони може ефективно да се пренесат податоци и да се разбие текстот.

Природата на заканата
•  Во овој дел треба да се опише и да се процени кој  е одговорен за кривичните дела со огнено 

оружје и како и зошто ги сторуваат кривичните дела.

•  Треба да се објасни што прават сторителите и да се разгледа влијанието на различните видови 
криминал. 

•  Поглавја во овој дел може да бидат, на пример (но не и исклучиво) следните:

•  организиран криминал;

•  улични банди;

•  врски со други кривични дела (на пр. разбојништва, наркотици, семејно 
насилство).

Користено огнено оружје
•  Во овој дел треба да се наведат детални податоци за огненото оружје што го користат 

криминалците, на пример:

•  вистинско огнено оружје (пиштоли, автомати, сачмарки итн.);

•  конвертирано огнено оружје;

• реплики на огнено оружје.

•  Треба да се упати на преференциите/достапноста, на пример: дали одредени огнени оружја се 
избираат затоа што се поевтини и полесно се набавуваат / затоа што се статусни симболи / затоа 
што ризикот е помал ако сторителот биде фатен?

• Коментар за потеклото, цените и достапноста.

• Коментар за достапноста на муниција.

• Со слики може да се илустрираат видови огнено оружје и да се разбие текстот.  

Природата на понудата на огнено оружје
•  Во овој дел треба да се опише и да се процени кој ги нуди различните видови огнено оружје, 

како го прават тоа и од каде потекнуваат.
• Треба да се наведат трендовите што покажуваат како се менува заканата.
• Поглавјата можат да вклучуваат:

• земји на потекло на огненото оружје (вклучително и рутите, ако се познати);

• начини на увоз;

• гранични премини;

• истекување од регистрирани дилери / лиценцирано огнено оружје;

• истекување од војската.

Препораки
•  Препораки треба да се дадат само ако проценката ја разгледува поединец/група со овластување 

да ги прифати препораките и да наложи нивно спроведување. 

• Препораките треба да бидат конкретни и остварливи.



16

УПАТСТВО ЗА ОСНОВАЊЕ 
КОНТАКТ ТОЧКА ЗА ОРУЖЈЕ

4.5.2 Тактички проценки
Тактичките проценки се користат за идентификување краткорочни теми за разгледување 
од страна на единиците надлежни за тактичко задавање задачи и координација. Тие 
треба да се користат за изведување заклучоци и за давање препораки за приоритетите 
во превенцијата, разузнавањето, прогонот и смирувањето на јавноста, како и за идната 
работа на полицијата.

Цел
Тактичка проценка се изготвува за:

 y дефинирање проблеми и идентификување лица од интерес;
 y препорачување тактички опции;
 y ревидирање на потребите од разузнавање;
 y преглед на досегашната работа и на спроведувањето на активностите усогласени 

на претходните состаноци;
 y идентификување на новите модели и трендови.

Собирањето и анализата на информации за потребите на проценката мора да биде 
континуиран процес и да вклучува профили на проблеми, профили на лица, трендови 
и најнови настани. Изготвувањето тактичката проценка треба да вклучи низа вработени 
и партнери чие знаење и стручност ќе ги подобри препораките и ќе доведе до подобри 
одлуки.

Содржина
Тактичките проценки не треба да бидат ограничени на полициски информации за 
криминални активности и за криминалци. Тие треба да се засноваат на истражување 
и анализа на широк спектар на извори на информации, вклучително и мапирање на 
организирани криминални групи (МОКГ) и надворешни информации. Следните аспекти 
треба да се земат предвид за вклучување во стратешката проценка:

 y владини ознаки за класификација;
 y детали за изворите на информации и искористениот методот за составување на 

извештајот;
 y преглед состојбата со криминалот и инцидентите од последната средба на 

тактичката група за задавање задачи и координација;
 y предвидувања и нови проблеми за следниот период на известување;
 y напредок и исполнување на моменталните приоритети;
 y клучни датуми за планирање;
 y препораки за активности за превенција, разузнавање, спроведување на законот 

и смирување на јавноста.

4.5.3 Профили на лица
Профилите на лица обично ги бара тактичката група за задавање задачи и координација 
за да добие детален извештај за одреден(и) осомничен(и) или жртва(и). Секој профил 
има назначен сопственик и се дополнува и ажурира додека субјектот не биде приведен 
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или заштитен. Исто така, профили на лица можат да бидат побарани од висок службеник 
за истраги за да му помогнат во истрага на сериозно кривично дело или од разузнавачки 
службеник за да му помогнат во истражувањето.

Цел
Профил на лице се изготвува за:

 y да се помогне во приоретизирањето на лицата што треба да се истражат;
 y да се утврдат празнините во разузнавањето;
 y да се нагласат можностите за превенција, разузнавање, спроведување на 

законот и смирување на јавноста;
 y да се даде образложение за постапките.

Профилите на лица треба да се чуваат централно за да се овозможи повикување на 
информациите по потреба.

Содржина
Профилот на лице треба да се заснова на истражување за лицето и на анализа на широк 
спектар извори на информации (и отворени и затворени), вклучително и мапирање на 
организирани криминални групи (МОКГ) и надворешни информации. Тој треба да биде 
означен со соодветното ниво на класификација и треба да ги содржи следните категории:

 y Резиме и овластување - содржината може да вклучува:
• контрола на датумот и верзијата;
• образложение за таргетирање на предметот на профилот.

 y Лично досие - содржината може да вклучува следните податоци за лицето:
• семејство и врски;
• начин на живот и навики;
• детали за вработувањето;
• детали за кривичното досие;
• финансиски профил;
• врски со податоци од МОКГ.

 y Анализа на профилот на лицето - содржината може:
•  да дава информации, засновани на анализа, за изготвување препораки 

за превенција, разузнавање, спроведување на законот и смирување на 
јавноста;

•  да даде предвидувања за криминалната активност на осомничениот и/или 
за влијанието врз жртвата или за нејзината ранливост;

• да ги истакне потенцијалните нови извори на информации за лицето;
• да даде проценка за заканата од лицето или за ризикот по лицето.

 y Содржината може да вклучува планови за превенција, собирање разузнавачки 
информации, спроведување на законот и смирување на заедницата.

 y Содржината може да вклучува и проценка на ризик, во која се утврдува влијанието 
на низа фактори и се предлагаат активности за негово минимизирање.
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4.5.4 Профили на проблеми
Профилите на проблеми обично ги нарачува групата за задавање задачи и координација 
(ГЗЗК) за да ги разбере подобро постојните и новите појави на кривични дела или 
инциденти, приоритетните локации или други идентификувани проблеми со висок 
ризик.16 ГЗЗК наложува изготвување на профили на проблеми и назначува конкретно 
одговорно лице за секој профил. Профили на проблеми можат да бидат побарани и од 
разузнавач за помош во истражувањето.

Цел
Профил на проблем се изготвува за:

 y да даде детали за трендови или за жаришта на криминал за кои е потребна 
поголема анализа отколку што може да се даде во тактичка проценка;

 y да даде простор за примена на една или повеќе аналитички техники на конкретен 
проблем;

 y да помогне при идентификација и избор на лица од интерес (осомничени или жртви);
 y да помогне во давањето приоритет на конкретни проблеми што претставуваат ризик;
 y да се утврдат празнините во разузнавањето;
 y да се нагласат можностите за превенција, разузнавање, спроведување на 

законот и смирување на јавноста;
 y да се даде образложение за постапките.

Профилот на проблем мора да биде актуелен и релевантен. Тој треба да се дополнува и 
ажурира сè додека не се реши проблемот, а потоа да се чува за преземање по потреба.

Содржина
Профилот се разликува зависно од природата и од значајноста на проблемот. Тој треба 
да се заснова на истражување и анализа на широк спектар на извори на информации, 
вклучително и МОКГ и надворешни информации. Треба да биде означен со соодветното 
ниво на класификација и треба да ги содржи следните категории:

 y Резиме и овластување - содржината може да вклучува:
• контрола на датумот и верзијата;
•  образложение за таргетирањето на проблемот, вклучително и тестови за 

пропорционалност и неопходност;
• образложение за таргетирање на предметот на профилот.

 y Анализа на профилот на проблемот - содржината може:
• да даде одговор на прашањата: кој? што? кога? каде? зошто? како?;
• да помогне во утврдувањето приоритети меѓу проблемите;
•  да дава информации, засновани на анализа, за изготвување препораки за 

превенција, разузнавање, спроведување на законот и смирување на јавноста;

16 Групата за задавање задачи и координација (ГЗЗК) е концепт од полициското работење водено од разузнавање. 
Процесот на ЗК им обезбедува на раководителите механизам за оперативно одлучување на стратешко и 
на тактичко ниво. Проактивното лидерство е од суштинско значење во овој процес. За да им се овозможи на 
раководителите да утврдат приоритети при распоредувањето на ресурсите, одлуките треба да се засноваат 
на темелно разбирање на проблемите. Субјектите треба да имаат систем за евидентирање на сите одлуки, 
оперативни планови и резултати на ЗЗК. ГЗЗК може да се формира на стратешко, оперативно и тактичко ниво.
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• да даде предвидување за еволуцијата на проблемот;
• да ги истакне потенцијалните нови извори на информации;
•  да даде проценка на евентуалната закана или ризик предизвикан од 

проблемот;
• да даде одговор на прашањето дали проблемот се јавува прекугранично.

4.6 Работниот тек на КТО
Со цел подобро да се претстави работата на КТО, во овој дел накратко ќе се прикаже 
работниот тек во случај на настан со огнено оружје. Во него се претставени различни 
работни процеси и редоследот во кој тие обично се вршат. Процесот е поедноставен со 
цел полесно да се разбере работата на КТО; во реалниот живот, работниот тек на КТО 
може да не биде толку уреден (работниот тек е претставен и подолу на приказот 3).

1. Првичен настан со огнено оружје…
Веднаш се известува КТО за инцидентот поврзан со огнено оружје преку е-пошта;

2. … доведува до итен извештај
Првичниот настан со огнено оружје (на пример, откривање огнено оружје, патрон, куршум, 
муниција или експлозив) доведува до генерирање итен извештај од страна на полицискиот 
службеник што ја води истрагата или што е надлежен за местото на кривичното дело 
на локално ниво. При откривање огнено оружје, кон итниот извештајот се приложуваат 
две фотографии (од левата и десната страна на оружјето), за да се идентификува јасно 
оружјето и/или серискиот број (ако е присутен и не е изменет).

3. По приемот на извештајот, КТО…
 y ја потврдува идентификацијата на оружјето;
 y започнува со следење на запленетото оружје/муниција/експлозив. КТО 

утврдува дали оружјето:
�  се поседува законски (во базата на податоци за регистрација) или е пријавено 

како изгубено или украдено; или
�  е нелегално (ако нема податоци за него во базата на податоци за регистрација 

или за увоз).
Ако е нелегално, КТО ќе…
�  ...испрати барање до балистичката лабораторија за понатамошно испитување 

на оружјето. Лабораторијата ќе ги испита балистичките карактеристики на 
оружјето и ќе утврди дали оружјето или куршумот/патронот е поврзан со друг 
случај (на пример, дали во друг случај бил истрелан куршум од истото оружје). 
Ако следењето во земјата не го открие потеклото на запленетото огнено 
оружје, КТО ќе…

�  ...се обиде да го проследи на меѓународно ниво. Тоа може да се направи, на 
пример, преку базата на податоци iArms на Интерпол. Освен тоа, КТО може да ја 
користи базата на податоци на институции за контрола на оружје за да ја провери 
ознаката ЦИП или да стапи во контакт со производителот или со соодветната 
институција во земјата на потекло на производителот.
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RAPORT I SHPEJTË / HITAN IZVEŠTAJ / FLASH REPORT
Lloji I incidentit 
Vrsta incidenta 
Type of incident

Nr. i rastit # 
Br. Slučaja # 
Case no. #

Etnikisht I motivuar 
Etnički motivisano 
Etnicaly motivated

Po 
Da 
Yes

Jo 
Ne 
No

E pa njohur 
Nepoznato 
Unknown

Data e incidentit 
Datum incidenta 
Date of incident

Koha: 
Vreme 
Time

Koordinatat në hartë 
Koordinate na mapi 
Grid. Ref.

Vendi I incidentit 
Mesto incidenta 
Incident location

Etniciteti i rajonit 
Etnička propadnost oblasti 
Ethnicity of area

Stacioni/Njësiti 
Stanica/Jedinica  
Station/Unit

Telefoni 
Telefon 
Phone

Komandanti I Stacionit/
Njësitit 
Komandir Stanice/Jedinice 
Stn/Unit Commander

Telefoni 
Telefon 
Phone

Polici që i është përgjigjur 
rastit 
Policajac koji se bavio  
slučajem 
Responding Officer

Nr KI # 
Br. ID # 
ID #

Ndërrimi 
Smena 
Shift

Polici hetues 
Policajac koji vodi istragu 
Investigating Officer

Nr KI # 
Br. ID # 
ID #

Data e raportimit 
Datum podnošenja izveštaja 
Date of report

Koha: 
Vreme 
Time

Dërguar nga 
Poslato 
Sent by

A është përdorur arma 
Upotrebljeno oružje 
Weapon used

Po         Jo 
Da         Ne
Yes       No

Lloji 
Vrsta 
Type

I e Dyshimti 
Osumnjičeni 
Suspect

D. e 
Lindjes 
D. Rođ. 
DOB

Gjinia 
Pol 
Sex

Kombësia 
Etnička  
pripadnost 
Etnicity

Vendbanimi 
Mesto boravka 
Current address

I arrestuar Po/Jo 
Uhapšen Da/Ne 
Arrested Y/N

1 01.02.1995. M Shqiptar 
/Kosovar

Bardhosh 
Prishtinë PO

Viktima 
Žrtva 
Victims

D. e 
Lindjes 
D. Rođ. 
DOB

Gjinia 
Pol 
Sex

Kombësia 
Etnička  
pripadnost 
Etnicity

Vendbanimi 
Mesto boravka 
Current address

I lënduar Po/Jo 
Povređen Da/Ne 
Injured Y/N

1 /

Dëshmitari 
(Ankuesi) 
Svedok  
(Žalioc) 
Witnes 
(Compainant)

D. e 
Lindjes 
D. Rođ. 
DOB

Gjinia 
Pol 
Sex

Kombësia 
Etnička  
pripadnost 
Etnicity

Vendbanimi 
Mesto boravka 
Current address

I lënduar Po/Jo 
Povređen Da/Ne 
Injured Y/N

1

Përshkrimi i shkurtë i incidentit / Kratak opis incidenta / Short description of incident / .

ПРИКАЗ 2 - ПРИМЕР ЗА ИТЕН ИЗВЕШТАЈ ОД КТО ВО КОСОВО



21

УПАТСТВО ЗА ОСНОВАЊЕ 
КОНТАКТ ТОЧКА ЗА ОРУЖЈЕ

НАСТАН БЕЗ 
ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

НАСТАН СО 
ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

ПОЛИЦИСКА БАЗА
 НА ПОДАТОЦИ

ОТКРИЕНО ОРУЖЈЕ
/МУНИЦИЈА

ФОРЕНЗИЧКА
ЛАБОРАТОРИЈА

ИСПИТУВАЊЕ

ФОРЕНЗИЧКИ
ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ
ЗА КТО

КТО

ПРОДУКТ

ИЗВЕШТАЈ ЗА
СЛЕДЕЊЕ

ИТЕН ИЗВЕШ
ТАЈ

ПРИКАЗ 3 - РАБОТЕН ТЕК НА КТО
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�  Откако ќе се утврди потеклото на запленетото огнено оружје/муниција/експлозив (КТО има 
72 часа да го стори тоа при следење во земјата, а осум дена при меѓународно следење), 
КТО изготвува ад хок разузнавачки извештај за поддршка на истрагата. Ако КТО 
отпосле добие дополнителни информации, тие ќе бидат внесени во истрагата подоцна. 
Ако обвинителот или истражителот не се обрати повторно до КТО, нејзината улога во 
овој конкретен случај е завршена. Меѓутоа, ако обвинителите или истражителите 
поднесат дополнителни прашања до КТО…

�  ...од КТО може да биде побарано натамошно учество во истрагата. Може да 
биде побарано да анализира податоци од извештајот, што исто така може да 
влијае на текот на истрагата (на пример, персоналот на КТО може да побара од 
обвинителот да го одложи гонењето за да се обидат да воспостават дополнителни 
врски со други престапи поврзани со огнено оружје).

4. Покрај ад хок извештаите, КТО изготвува и периодични извештаи.
Зачестеноста на извештаите на КТО зависи од нејзините стандардни оперативни 
процедури, но може да биде потребно, на пример, да поднесува „извештаи за големата 
слика“ (како што се стратешки проценки или извештаи за изготвување препораки за 
пренасочување и спречување криминал со огнено оружје).

5.	 ОБУКА	ЗА	ПЕРСОНАЛОТ	НА	КТО
5.1 Резиме
Овој дел дава краток преглед на потребната обука за идниот персонал на КТО, 
вклучувајќи: основна обука за аналитичари, напредна обука за балистичко разузнавање, 
обука за основна разузнавачка анализа, анализа на недостатоци и планови за собирање 
разузнавачки информации, проценки на ризици и закани и родова анализа.

5.2 Подетално
Идниот персонал на КТО и нивните колеги веројатно ќе треба да бидат обучени со 
посебни вештини и знаења за соодветно извршување на своите должности. На обуката 
треба да учествуваат претставници од повеќе релевантни дисциплини од секој корисник, 
вклучително аналитичари, разузнавачи, истражувачи, форензички балистичари и 
претставници од гранични органи.

Обуката треба да биде предвидена во план за обука, кој може да ги опфати следните шест 
модули:

5.2.1  Напредно балистичко разузнавање и управување и контрола на 
огнено оружје.

Ова опфаќа обука за изготвување на следните стандардни разузнавачки продукти:

 y оценување и евалуација на разузнавачки извештаи;
 y потреби од разузнавачки информации;
 y анализа на недостатоци во разузнавачките информации;
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 y план за собирање разузнавачки информации;
 y проценка на закани и ризици;
 y стратешка проценка;
 y тактичка проценка;
 y профили на проблем; и
 y профили на лица.

За време на обуката учесниците треба да добијат обрасци, матрици и примери, кои ќе им помогнат 
во изработката на овие основни документи. Учесниците треба да изведуваат вежби за изработка 
на разузнавачки продукти што ќе бидат фокусирани целосно на проблемите со огнено оружје 
во рамките на нивните надлежности. Овој процес ќе им овозможи да започнат со создавање 
документи за потребите од разузнавачки информации, анализи на недостатоците и планови за 
собирање информации што би можеле да ги доработат и да ги применат на работното место.

5.2.2 Основната разузнавачка анализа опфаќа:
 y критичко и креативно размислување на криминалистички аналитичар;
 y вештини за изведување заклучоци;
 y клучни разузнавачки продукти, како што се профили на проблеми, профили на 

лица, оперативни проценки и стратешки проценки;
 y аналитички техники; и
 y теории и протоколи за изготвување графикони.

5.2.3 Основи, импортирање и анализа за аналитичари.
Разузнавачките продукти наведени во модулот 1 треба да бидат вклучени и во овој модул, 
кој ја опфаќа основната обука за аналитичари.

5.2.4  Основно разузнавачко истражувања (вклучително и анализа на 
недостатоци и планови за собирање) за истражувачи.

Учесниците треба да бидат обучени:

 y да ги разбираат суштинските прашања, процеси и процедури потребни за 
основање КТО;

 y да утврдуваат потреби од разузнавачки информации и да применуваат признаена 
структура и методологија во тој процес;

 y да изработат анализа на недостатоци во разузнавачки информации и да 
применат признаена структура и методологија во тој процес;

 y да изработат план за собирање разузнавачки информации и да применат 
признаена структура и методологија во тој процес; и

 y да изработат добро структурирана и соодветна стратешка и тактичка разузнавачка 
проценка.

Повторно, на учесниците треба да им се дадат обрасци и матрици за активно користење и тие 
матрици треба да се применат на реални проблеми со огнено оружје во нивна надлежност. 
Целта на овој процес е да ги поддржи учесниците во изработката на документи и разузнавачки 
продукти што имаат директна оперативна релевантност на нивното работно место.
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5.2.5 Управување и контрола на огнено оружје.
Овој курс обезбедува специфична обука за идентификација и категоризација на огнено 
оружје и муниција.

5.2.6  Проценки на закани/ризици и стратешки проценки во врска со 
криминалната употреба и трговијата со оружје.

Овој курс се однесува на развојот на закани и ризици и на нивото на влијание.

6.	 ЗАКЛУЧОЦИ,	ПРЕДИЗВИЦИ	И	ПРЕПОРАКИ

Овој дел содржи заклучоци, предизвици и препораки.

6.1 Заклучоци
Со усвојувањето на Патоказот сите јурисдикции на Западен Балкан се обврзаа да основаат 
КТО со помош на СЕЕСАК. Покрај тоа, Европската Унија го задолжи СЕЕСАК да го поддржи 
основањето КТО во Југоисточна и Источна Европа. Исполнувањето на овие правни и 
политички обврски е важен репер на патот кон пристапување во ЕУ, но овој документ 
покажа дека има и други, внатрешни придобивки од формирањето КТО:

КТО ѝ помага на полицијата на локално ниво во примената на полициското 
работење водено од разузнавање во областа на криминалот поврзан со огнено 
оружје. 

Со оглед на тоа што оружјето е хоризонтално прашање во повеќе области на 
криминалитетот, КТО може да ги одведе органите до организирани криминални 
групи и да помогне во решавањето на многу случаи.

КТО го третира криминалот со огнено оружје холистички - како дел од поголема 
слика на криминални активности, а не како поединечни случаи. Ова, пак, им 
овозможува на органите за спроведување на законот да преземат превентивен 
(наместо реактивен) пристап и подобро да ги распоредат своите ресурси.

КТО имаат позитивен сооднос меѓу трошоците и користа. Имено, споредено со 
значајните предности на КТО, органите за спроведување на законот не мораат да 
одделат значајни човечки или материјални ресурси за основање и за работата 
на КТО.
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6.2 Предизвици

Како и кај другите механизми за примена на полициското работење водено од 
разузнавање во практиката, делотворноста на КТО зависи, во голем дел, од 
индивидуалната мотивираност на службениците и од нивната подготвеност да 
поднесуваат извештаи навремено (бидејќи КТО не може да ја изврши својата 
аналитичка функција без податоците содржани во извештаите).

Една оперативна КТО бара значајна соработка и координација меѓу обвинителите 
и истражителите, особено кога станува збор за споделување оперативни 
информации.

Директивата на Европската Унија за заштита на личните податоци во работата на 
органите за спроведување на законот го гарантира основното право на граѓаните на 
заштита на личните податоци секогаш кога органите за спроведување на законот 
користат лични податоци за целите на спроведувањето на законот.17 Според 
природата на својата работа, КТО ќе работат со лични податоци заштитени според 
оваа Директива и може да сметаат дека е предизвик да ги спроведат одредбите со 
кои се бара да ги чуваат податоците во форма што „овозможува идентификација 
на поединецот не подолго отколку што е неопходно за целите на обработката“ и да 
гарантираат дека податоците ќе бидат „соодветно обезбедени“.18

6.3 Препораки

Секоја јурисдикција во Југоисточна Европа што сака да основа целосно функционална 
КТО треба да обезбеди дека ги има следниве клучни елементи: (i) соодветни човечки 
и материјални ресурси; (ii) јасна надлежност заснована на цврсти обврски утврдени 
во закони и/или во политики; и (iii) добро развиени процеси како оние наведени во 
дел 4.6 од овој документ, со што ќе се обезбеди сите откриени балистички докази да 
се испраќаат на балистичко испитување што е можно побрзо.

Органите за спроведување на законот што основаат КТО (а по основањето 
и самата КТО) треба да спроведат комуникациски активности. Тие треба да 
комуницираат со обвинители, истражители и со други колеги за да се осигурат 
дека тие се информирани за целта на КТО, за тоа дека КТО зависи од нивната 
соработка и за придобивките што можат да ги добијат од неа.

КТО не треба да се сметаат како корисни само за решавање „случаи со оружје“ 
во тесна смисла на зборот. Наместо тоа, поради сеприсутноста на оружјето во 
различни криминални области, КТО треба да бидат интегрирани во оперативни 
единици составени од службеници што истражуваат кривични дела поврзани со 
различни теми, како што се наркотици, оружје, економски криминал итн.

17  Директива 2016/680 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година, OJ L 119, 4.5.2016, стр. 
89–131.

18 Ibid, член 1.
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