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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Во 2018 година, со поддршка од Клириншката куќа за контрола на мало и лесно оружје
за Југоисточна и Источна Европа (СЕЕСАЦ), Комисијата на Република Северна Македонија
за мало и лесно оружје (МЛО) го координираше собирањето податоци за дистрибуцијата
и влијанието на МЛО во земјата. Паралелно, СЕЕСАЦ спроведе истражување на јавното
мислење на интернет за перцепциите за употребата, поседувањето и опасностите од огнено
оружје во Југоисточна Европа, вклучително и во Република Северна Македонија.
Целта на овој процес на општо истражување беше тројна: да се идентификуваат трендовите
во дистрибуцијата на МЛО, особено во однос на типот, количината, поседувањето,
дистрибуцијата, законска/незаконска трговија, производството и движењето на МЛО; да
се идентификуваат трендовите во врска со влијанието на МЛО врз граѓаните на Република
Северна Македонија, особено во врска со инциденти поврзани со огнено оружје и нивните
карактеристики; и да се процени перцепцијата на јавноста за употреба на огненото оружје,
поседувањето, насилството и безбедноста на заедницата.
Во овој извештај се анализираат податоците од истражувањата собрани за периодот 2012 до
2016 година и се даваат препораки за креаторите на политиките и практичарите насочени
кон подобрување на безбедноста, ефективноста и ефикасноста на интервенциите кои се
однесуваат на недозволена трговија со МЛO, неконтролирано ширење и/или злоупотреба.1
Во продолжение следува кратко резиме на клучните наоди и препораки од истражувањето.

• ДИСТРИБУЦИЈА НА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ/ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Цивилни иматели на дозволи за огнено оружје според категорија
0%
37.6%

Категорија Ц

62.4%

Категорија Д

1 Објавувањето на извештајот дури во 2019 година се должи на долгиот процес на собирање податоци, за
што беше потребна координација на повеќе институции, агенции и приватни субјекти, како и повратни
информации за наодите од истражувањето и препораки од инволвираните органи на управата.

2016

Категорија Б
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Бројот на регистрирано огнено оружје што заедно го поседуваат цивили и приватни субјекти
во земјата се зголеми од 164665 во 2012 година на 186091 во 2016 година, при што огромното
мнозинство на огнено оружје го поседуваат цивили (просечно 95,2% во текот на сите пет
години). Законското поседување на огнено оружје од цивили бележи стабилен раст од 160516
во 2012 година на 173704 во 2016 година, што претставува зголемување од 8,2%, додека
огненото оружје што го поседуваат приватни субјекти се зголеми од 4149 во 2012 година на
12387 до 2016 година. Поради недостапност на податоците за клучните државни агенции,
особено министерствата за одбрана и внатрешни работи и полицијата, не можеше да се даде
бројот на огнено оружје што тие го поседуваат во овој период или да се процени степенот до
кој е зголемено или намалено огненото оружје што го поседуваат.
Бројот на иматели на дозволи за огнено оружје во Република Северна Македонија бележи
стабилен раст од 160516 во 2012 година на 173704 до 2016 година, што претставува
зголемување од 8,2%. Поголемиот дел од имателите на дозволи за огнено оружје поседувале
дозволи за огнено оружје од категорија Ц, во просек 62,7% во текот на петгодишниот период.
Огромното мнозинство на цивилни иматели на дозволи за огнено оружје, барателите на
дозволи за огнено оружје и посетителите на стрелиштата беа мажи. Иако бројот на жени
баратели на дозвола за огнено оружје е маргинален во споредба, со помалку од 1% од сите
баратели, барањата за дозвола за огнено оружје од жени се зголемија за 25% во текот на
овој петгодишен период. Повеќето баратели за дозвола за огнено оружје се на возраст меѓу
36 и 60 години, а барателите на дозволи за огнено оружје најчесто го наведуваа ловот како
причина за поседување огнено оружје во текот на сите пет години, во просек од 58,6%.
Се забележуваат флуктуации во бројот на државни службеници овластени за поседување на
огнено оружје во текот на петгодишниот период, од ниско ниво од 9227 вработени во 2013
година на високо ниво од 9.499 во 2015 година, од кои најголемиот дел во сите години се
мажи.2 Има малку женски персонал и уште помалку жени овластени да поседуваат огнено
оружје.

Вкупно огнено оружје поседувано од страна на приватни субјекти
2.2% 0.6%

Приватни друштва за
обезбедување

2016

Стрелишта
Продавници за оружје

97.2%

2 Врз основа само на податоците за полицијата, царината и шумската полиција; податоците за министерствата
за одбрана, внатрешни работи и правда не беа достапни.
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Вкупниот број на огнено оружје што го поседуваат приватни субјекти се зголемил речиси тројно
во текот на периодот на истражувањето, од 4149 во 2012 година на 1387 до 2016 година. Од
12387 парчиња огнено оружје што се поседуваа во 2016 година, продавниците за продажби на
огнено оружје поседуваа 97,2% (12.041), приватните друштва за обезбедување поседуваа 2,2%
(268) и 0,6% (78) припаѓаа на стрелиштата. Овие бројки не ги содржат податоците за стрелачките
здруженија, кои не беа достапни. Додека бројот на огнено оружје кое го поседуваат приватните
друштва за обезбедување и стрелиштата е мал, со скромен раст помеѓу 2012 и 2016 година,
бројот на огнено оружје што го поседуваат продавниците за продажба се зголеми од 3922 во
2012 година на 12041 до 2016 година, како одраз на зголемената побарувачка за огнено оружје
во овој период. Зголемувањето на бројот на продавници, како и огненото оружје и муницијата
што тие ги поседуваа, претставува одраз на зголемувањето на бројот на иматели на дозволи
за огнено оружје, регистрирано огнено оружје и баратели на дозволи за огнено оружје во овој
период, како и зголемувањето на членовите на стрелиштата.
Вкупно 77 парчиња огнено оружје биле доброволно предадени меѓу 2012 и 2016 година,
додека легализирани биле 878 парчиња огнено оружје. Полицијата уништила 2108 парчиња
огнено оружје меѓу 2012 и 2016 година, додека Министерството за внатрешни работи
уништило 782 парчиња МЛО во 2014 година.3 Податоците за уништување на огнено оружје
извршено од Министерството за одбрана беа доверливи во овој период. Едно цивилно
огнено оружје е изгубено во периодот помеѓу 2012 и 2016 година, додека вкупно 173
парчиња огнено оружје биле украдени од цивили.4
Помеѓу 2012 и 2016 година, во Република Северна Македонија беа произведени вкупно 30,5
милиони единици муниција. Во овој период беа одобрени три дозволи за вршење брокерски
услуги, а вкупно 18366 парчиња од категорија МЛ1 и 27,8 милиони парчиња од категорија
МЛ3 биле предмет на брокерски услуги. Вкупната вредност на увозот на цивилниот пазар во
текот на петгодишниот период беше приближно 569,9 милиони евра, додека вредноста на
извозот е 180,5 милиони евра. Главните земји на дестинација за извоз на МЛО од државата се
Бугарија, Чешка, Германија, Словачка, Турција и Соединетите Американски Држави. Помеѓу
2012 и 2016 година, Република Северна Македонија го прошири опсегот на дестинации до
кои извезува оружје и муниција, од само Европската Унија во 2012 година до исто така и
земји и територии што не се членки на ЕУ, Северна Америка, Јужна Азија и Блискиот Исток
до 2016. Најуспешните компании за извоз на оружје според годишниот обрт во текот на овој
петгодишен период се Сумбро Трејд, Микеи, 11 Октомври, Ицемак, Диманко и Арсенал.
Забележани се вкупно 1010 случаи на незаконска трговија со огнено оружје меѓу 2012 и 2016
година, а како предмет на незаконска трговија пријавени се вкупно 962 парчиња огнено
оружје и 66217 парчиња муниција. 1094 лица беа обвинети за незаконска трговија со оружје,
од кои 1059 или 96,8% се мажи. Бројот на лица обвинети за незаконска трговија со оружје
годишно падна од 217 во 2012 година на 179 до 2016 година. Постигнатиот напредок во
бројот на регистрирани случаи на незаконска трговија со огнено оружје, откривањето на
огнено оружје што е предмет на незаконска трговија и запленетото огнено оружје помеѓу
2012 и 2015 година, ја сменил насоката. Во периодот од 2015 до 2016 година се намалил
бројот на регистрирани случаи на незаконска трговија со огнено оружје и бројот на огнено
оружје предмет на незаконска трговија, како и бројот на запленето и конфискувано огнено
оружје и бројот на лица обвинети за незаконска трговија со огнено оружје.
3 СЕЕСАЦ. Поддршка на СЕЕСАЦ за Активности за контрола на оружјето во Југоисточна Европа. Конечен
извештај 2014 – 2016 (внатрешен извештај, необјавен).
4 Податоците за изгубено и најдено огнено оружје од државните агенции и приватните субјекти беа
доверливи.
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• ВЛИЈАНИЕТО НА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ
Бројот на кривични дела со огнено оружје во Република Северна Македонија значително
се намали за време на периодот на истражувањето од највисоката вредност од 415 дела во
2013 година на 301 во 2016 година. Огненото оружје претежно било злоупотребувано во
контекст на незаконско производство, поседување, носење и продажба, што сочинува повеќе
од половина од вкупните кривични дела со огнено оружје, по што следат разбојништвата
со 22,7%. Поради недостигот на податоци за типот на сопственост на огненото оружје кое
се користело за извршување на кривични дела ограничена е анализата на ризиците кои
незаконското огнено оружје ги наметнува на безбедноста на граѓаните.
99,5% од сопствениците на огнено оружје се мажи, кои извршиле 97,7% од кривичните дела
извршени со огнено оружје и 100% од убиствата со огнено оружје меѓу 2012 и 2016 година.
Тие, исто така, се и мнозинството жртви на убиства со огнено оружје (76%), но се сразмерно
почесто сторители отколку жртви на злоупотреба на огнено оружје. Жените, од друга страна,
поседуваат само мал дел од огненото оружје (0,5%), претставуваат 2,3% од сторителите на
кривични дела со огнено оружје и 0% од убиствата, но се несразмерно повеќе застапени
меѓу жртвите (24%).

Три најчести кривична дела со огнено оружје, по година
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Незаконско производство, поседување, носење и продажба на огнено оружје и експлозиви
Разбојништво
Предизвикување на општа опасност

Огненото оружје е најчесто користено средство за вршење убиство во текот на периодот на
истражувањето, на кое отпаѓаат приближно 3 од 5 регистрирани убиства, а истото е избрано
оружје во убиствата и на жени и на мажи, со 45% (18) убиени жени и 64,8% (57) од убиените
мажи убиени со огнено оружје меѓу 2012 и 2016 година. Мажите претставуваат мнозинство
и од жртвите и од извршителите на убиства со огнено оружје.
Вкупно 47 лица страдале од повреди нанесени со огнено оружје при што мажите претставуваат
огромно мнозинство (78,7%) од лицата повредени од огнено оружје. Во посебен ризик се
мажите на возраст од 36-60 години кои претставуваат 40,4% од сите повредени жртви.
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66,7%

23,8%
0%
Жени

Мажи

Вкупно

Злоупотребата на огнено оружје во контекст на семејно насилство е широко распространета
и ги погодуваат и жените и мажите. Огненото оружје е користено во половина од убиствата
извршени од членовите на семејството, при што мажите имаат поголема веројатност да
бидат убиени со огнено оружје отколку жените, 57,1% и 42,9%, соодветно. Од друга страна,
насилството од интимниот партнер несразмерно ги погодува жените бидејќи сите жртви се
жени, а 80,0% од овие жени биле убиени со огнено оружје. Ретко е пријавувано присуство
на огнено оружје при семејно насилство и кривични дела против сексуалната слобода. Само
во 23 од 4048 случаи на семејно насилство е пријавено присуство на огнено оружје, додека
злоупотреба на огнено оружје е пријавена во 4 од 128 случаи на кривични дела против
сексуалната слобода. Од вкупно 48367 баратели на дозвола одбиени во периодот 20122016 година, ниту еден од нив не бил одбиен заради семејно насилство. Што се однесува
до одземањето на дозволите, од 1511 дозволи кои биле одземени заради кривично досие,
18,5% биле одземени заради семејно насилство.
Од сите самоубиства пријавени во текот на периодот на истражувањето, 13,8% се извршени
со огнено оружје. Самоубиствата се најчеста форма на смрт од огнено оружје (56,1%), како и
убиствата и несреќните случаи.
Револверите и саморепетирачките пиштоли се најчесто користено огнено оружје во
инциденти со фатален исход, со нивно користење во над 6 од 10 смртни случаи. Убиствата со
огнено оружје најчесто биле извршени дома, во станови или дворови, по што следат улици,
тротоари и паркинзи. Сепак, додека жените имаат значително поголема веројатност да бидат
убиени од огнено оружје дома, мажите се подеднакво изложени на ризик на приватни и
јавни места. Во периодите октомври- декември и јули-август има најголема појава на убиства
со огнено оружје, особено на мажи.

• ПЕРЦЕПЦИИ НА ЈАВНОСТА ВО ВРСКА СО УПОТРЕБАТА, ПОСЕДУВАЊЕТО И
ОПАСНОСТИТЕ ОД ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ
Врз основа на главните наоди од истражувањето за перцепцијата преку интернет, околу
67% од испитаниците изјавиле дека никогаш немале искуство со оружје, додека 25% од
испитаниците имале лично искуство со користење на оружје до одреден степен и 4% и
користеле оружје и им било вперено кон нив. Мажите имале два пати поголема веројатност
од жените за лично искуство со користење на оружје при што 37% од мажите имале некаква

2012-2016

Удел на жртвите убиени од нивниот интимен партнер во вкупниот број лица
убиени од членови на семејството, по пол
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форма на директно лично искуство со оружје - на пр. користеле оружје, им било вперено во
нив, или и двете- во споредба со 14% од жените. Ловот, спортот и славеничкото пукање биле
пријавени и од жените и од мажите како главни ситуации кога се користело оружје. Жените
почесто пријавувале напад, семејно насилство и заплашување и закани, додека мажите
почесто пријавувале професионални причини.
Мнозинството испитаници (76%) изјавиле дека не би сакале да поседуваат оружје. Од
испитаниците кои изјавиле дека не би поседувале оружје, најголем дел биле жени на возраст
од 45 до 54 години (92%). Жените (85%) почесто од мажите (64%) се изјаснувале дека не би
сакале да поседуваат оружје. Доминантните испитаници (42%) кои би поседувале оружје
биле мажи на возраст од 16 до 34 години и над 65 години. Испитаниците почесто сметале
дека поради присуството на оружје дома би се чувствувале помалку безбедни (58%) отколку
побезбедни (42 %). Повеќе мажи (49%) од жени (37%) изјавиле дека чувањето оружје дома
придонесува за поголема безбедност.

63%

Поседувањето оружје дома би направило да се чувствувате:

63%
49%

51%

37%

Помалку безбедни

Побезбедни

Жени

Мажи

Дваесет и четири проценти од испитаниците изјавиле дека би сакале да поседуваат оружје.
Испитаниците кои живеат во главниот град имаат малку поголема веројатност да кажат
дека би сакале да поседуваат оружје, додека оние што живеат во градовите имаат најмала
веројатност. Испитаниците кои немаат приходи најчесто изјавувале дека би сакале да
поседуваат оружје, и тоа со 40% во споредба со другите групи на приходи (26% и помалку).
Самозаштитата/безбедноста е значајна причина за поседувањето на оружје при што речиси
половина (46%) од испитаниците изјавиле дека би поседувале оружје од причини на
„заштита/безбедност“. Секое претходно искуство со оружје веднаш ја зголемува веројатноста
испитаникот да сака да поседува оружје, а 60% од испитаниците на кои им било вперено
оружје и 61% од оние кои користеле оружје, би сакале да поседуваат оружје. Подготвеноста
да се здобијат со оружје исто така е во корелација и со периодот кога се случило насилството
со оружје. Испитаниците со неодамнешно насилно искуство имале поголема веројатност да
кажат дека би сакале да поседуваат оружје од оние кои доживеале насилство во подалечното
минато. Мажите (36%) значително почесто отколку жените (15%) поседуваат оружје, и тоа
важи за сите возрасни групи.
Деведесет и пет проценти од испитаниците рекле дека се запознати со казните за нелегално
поседување оружје и овој тренд се однесува на сите возрасни групи, освен за испитаниците
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на возраст од 65 години и повеќе, каде што 85% од испитаниците се изјасниле за тоа.
Испитаниците чии причини за поседување оружје биле „за заштита/безбедност“ и „лов и
спорт“ биле најмногу запознати со казните за нелегално поседување оружје, додека најмалку
запознати биле оние испитаници чии причини за поседување оружје биле „тоа предизвикува
страв кај другите“, „сите имаат оружје“, „традиција“ и „мажите треба да носат оружје“.
Огромното мнозинство жени и мажи испитаници сметаа дека „поголемо полициско
присуство“, „кампањи за подигнување на свеста за насилството“ и „построги прописи за
контрола на оружјето“ би биле најефективни мерки за заедницата да стане побезбедна.
Во просек, кај сите возрасни групи, испитаниците сметаа дека најефективните начини за
заедниците да станат побезбедни е да се зголеми присуството на полицијата/другите органи,
да се спроведат кампањи за подигнување на свеста за насилството и да се применат построги
прописи за контрола на оружјето.
Во однос на влијанието на оружјето, и жените и мажите од сите возрасни групи сметаа дека
факторите кои најмногу промовираат употреба на оружје се видеата на кои е прикажано
оружје, социјалните медиуми и вестите за вооружени инциденти (31%).

Која од следниве мерки би ја направило вашата заедница побезбедна?
Поголемо присуство на полицијата
или други државни органи

11%
11%

27%

Кампањи за подигнување на свеста
против насилството
Построги прописи за контрола
наоружјето

5%

Повеќе луѓе да поседуваат оружје за
да можат да се заштитат

23%

23%

Едукација за ризиците поврзани со
оружјето
Луѓето да го предадат што го
поседуваат
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1. ВОВЕД
Целта на овој извештај за истражувањето за мало и лесно оружје (МЛО) е да се обезбедат
сеопфатни и најнови сознанија за предизвиците поврзани со контролата на оружјето
со кои се соочува Република Северна Македонија, како и да се предложат препораки
за подобрување на безбедноста на граѓаните, како и на ефективноста и ефикасноста на
интервенциите за справување со незаконската трговија со МЛО, неконтролираното ширење
и/или злоупотребата на МЛО. Во извештајот се сумирани главните наоди и препораки кои
се резултат на истражувањата за дистрибуцијата, влијанието на МЛО и перцепцијата за МЛО
спроведени во Република Северна Македонија за периодот 2012-2016 година. Овој извештај
е наменет за креаторите на политики и практичарите и има за цел да обезбеди информации
потребни за планирање и формулирање на стратегиите, политиките, законите и активностите
за контрола на МЛО.
Помеѓу 2004 и 2011 година беа спроведени серија национални истражувања за МЛО од страна
на различни организации5 во регионот на Западен Балкан со користење на комбинација на
методи за да се добијат податоци за дистрибуцијата и влијанието на малото оружје, како и за
перцепцијата на јавноста во однос на МЛО. Користените методи варираа според вклучените
организации и честопати не се засноваа на стандардизиран пристап за прибирање на
податоци што овозможува споредба на наодите во регионот. Времето на спроведување на
овие истражувања исто така претходеше, во повеќето случаи, на формирањето на различни
комисии за МЛО во регионот. Откако се спроведоа овие истражувања, не беа спроведени
дополнителни национални истражувања за мало оружје.6 Со цел да се затвори овој јаз и да се
олесни подготовката на политики за контрола на МЛО засновани врз докази и донесувањето
одлуки во регионот, СЕЕСАЦ работеше заедно со седум комисии за МЛО на спроведувањето
на серија истражувања за дистрибуцијата, влијанијата и перцепцијата за МЛО, со користење
на стандардизирана методологија.
Во февруари 2018 година, надлежните власти во регионот на Западен Балкан се обврзаа
да подготват Патоказ за одржливо решение за незаконското поседување, злоупотреба и
трговија со мало и лесно оружје (МЛО)/огнено оружје и муниција во Западен Балкан до
2024. Патоказот, формално усвоен на Самитот на ЕУ и Западен Балкан во Лондон во јули
2018 година, служи како водечки и консензуален документ кој го подготвија и го поседуваат
регионалните власти.7 Овој извештај за истражувањето за МЛО придонесува за напорите за
Патоказот за обезбедување на попрецизни и ажурирани податоци за МЛО, расчленети по пол
и возраст. Исто така придонесува за подобрување на стандардизацијата, систематизацијата
и кохерентноста на практиките за собирање податоци за огнено оружје во рамките на
Западниот Балкан, како и, во крајна линија, развојот на политики засновани на докази со кои
ефикасно се одговара на злоупотребата, ширењето и незаконската трговија со МЛО.
5 Тука, меѓу другите, се вклучени Безбеден свет (Saferworld), СЕЕСАЦ, Истражување за мало оружје и УНДП.
6 СЕЕСАЦ продолжи да подготвува тематски национални и регионални извештаи за истражувања на различни
теми поврзани со МЛО.
7 Патоказ за одржливо решение за незаконското поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје
(МЛО) и негова муниција во Западен Балкан до 2024 година, 10 јули 2018 година.
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1.1 Методологија
Во 2017 година СЕЕСАЦ формираше Регионална работна група составена од претставници од
седум комисии за контрола на МЛО во регионот. Регионалната работна група беше задолжена да
подготви и да се усогласи за методологија за регионално истражување на МЛО. На регионалниот
состанок одржан во Шабац, Србија во септември 2017 година, Работната група дискутираше,
ја разгледа и ја усвои методологијата за спроведување на истражувања за дистрибуцијата и
влијанието на МЛО. Податоците за распределбата и влијанието на МЛО во Република Северна
Македонија беа собрани и анализирани со користење на стандардизирани прашалници за
дистрибуцијата и влијанието на МЛО (види Прилог А и Б). Процесот на собирање на податоците
беше координиран од страна на комисијата за МЛО на Република Северна Македонија со
техничка поддршка од СЕЕСАЦ. Прашалниците содржат стандардизирани прашања за да се
олесни прибирањето на точни и ажурирани податоци за дистрибуцијата и влијанието на МЛО и
да се подобри кохерентноста, стандардизацијата и споредбата на податоците низ целиот регион.
Покрај анализата на квантитативните податоци од истражувањето, исто така беше разгледана
и анализирана релевантна литература за регионот на Западен Балкан, а особено за Република
Северна Македонија. Ова се однесува на извештаи од претходни истражувања на релевантни
теми (на пр. поседување на огнено оружје од цивили, незаконска трговија со МЛО, полот и
МЛО, и т.н.). Исто така, се направи и преглед на законодавството за контрола на оружјето и
извозот за да се проценат одредбите со кои се уредува поседувањето на огнено оружје, како
и трговијата. Беа консултирани и релевантни регионални и меѓународни договори, стандарди
и конвенции.
СЕЕСАЦ склучи договор со РИВИ Корп. (RIWI Corp.), глобална технолошка фирма за следење
и предвидување на трендовите, да спроведе серија истражувања за перцепција на МЛО во
целиот регион, вклучувајќи ја и Република Северна Македонија. РИВИ ја користеше својата
патентирана технологија за случајно пресретнување на домени (РДИТ) за да собере податоци
за јавните перцепции во врска со употребата, поседувањето и опасностите од огненото оружје
во Југоисточна Европа со помош на истражување преку интернет. РИВИ и СЕЕСАЦ заеднички
го подготвија инструментот за истражување на перцепциите (види Прилог В), при што
прашањата беа модуларизирани и рандомизирани до најголем можен степен. Инструментот за
истражувањето содржеше повеќе модули со логика на прескокнување, така што испитаниците
би ги гледале само прашањата релевантни за нивните претходни одговори, со што се создава
лесно и персонализирано искуство во истражувањето.

1.2 Контекст на Мало и лесно оружје
Владата на Република Северна Македонија ја усвои првата стратегија за контрола на МЛО
во 2005 година. Набргу потоа, правната рамка со која се регулира контролата на МЛО беше
усогласена со стандардите и регулативите на ЕУ, што доведе до усвојување на нов закон
за оружје, кој подоцна беше заменет со8 Законот за оружје од 2010 година (во овој текст
8 Република Северна Македонија. Национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје (МЛО) и акциски
план 2017 - 2021 (ревидирана верзија),ноември 2018.
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наречен Закон 10-4024/10). Законот 10-4024/10 регулира голем број области, вклучувајќи ги,
меѓу другото, дозволите за извоз, обележувањето, водењето на евиденција за дозволите и
поседувањето на оружје од страна на цивили.
Во мај 2018 година Владата донесе Закон за изменување и дополнување на Законот 104024/10, кој беше објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 97/2018
година. Измените имаа за цел да го усогласат законот со Регулативата на ЕУ 2015/2403 за
утврдување на заеднички упатства за стандарди и техники за деактивирање за да се осигури
дека деактивираното огнено оружје станува неповратно онеспособено, како и Регулативата
2018/337 од 5 март 2018 година. Се подготвува подзаконски акт со цел на целосно вградување
на регулативите за регулирање на техничката постапка за трајно онеспособување на
оружјето. Со измените и дополнувањата од 2018 година се зголеми и старосната граница за
издавање одобрение за набавување на кусо огнено оружје со жлебена цевка и долго огнено
оружје со жлебена цевка на физичките лица кои имаат наполнето 25 години живот, освен
ако лицата не се активни членови на стрелачко друштво подолго од две години. Покрај тоа,
член 12 од Законот 10-4024/10 сега вклучува одредба за семејно насилство која има за цел
спречување и оневозможување на лица склони на насилство во семејството и во општеството
да набавуваат оружје.
Во 2018 година, Владата ја подготви Стратегијата за контрола на мало и лесно оружје и
Акцискиот план за 2017-2021 година. Сепак, по разгледувањето на заклучоците и препораките
содржани во доставените нацрт-извештаи за истражувањата за дистрибуцијата и влијанието,
Владата ги вклучи и ја ревидираше Стратегијата за контрола на мало и лесно оружје9 и
Акцискиот план10 за 2017-2021 година соодветно, при што истите беа целосно завршени до
ноември 2018 година.

9 Република Северна Македонија. Национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје (МЛО) и акциски
план 2017 - 2021 (ревидирана верзија),ноември 2018.
10 Република Северна Македонија. Акциски план за МЛО 2017-2012, 2018.
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2. ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ:
КЛУЧНИ НАОДИ И ТРЕНДОВИ
Во делот 2 од овој извештај се претставени наодите од истражувањата за дистрибуцијата,
влијанието и перцепцијата за МЛО спроведени во Република Северна Македонија во
периодот од 2012 до 2016 година.

2.1. Истражување за дистрибуцијата
Во овој дел се сумирани главните наоди од истражувањето за дистрибуцијата на МЛО.
Анализирани се бројот и типот на огнено оружје и муниција што ги поседуваат државните
агенции, цивилите и приватните субјекти во Република Северна Македонија, како и активностите
за собирање и уништување на МЛО преземени од страна на Владата. Исто така, презентирани
се и наодите за производството, трговијата, како и за незаконската трговија со МЛО.
Табела 1: Вкупно поседувано огнено оружје од страна на државните агенции*, цивили и
приватни субјекти, 2012-2016 година
КАТЕГОРИЈА

2012

2013

2014

2015

2016

Држава

0

0

0

0

0

Цивили

160,516

165,153

168,778

171,388

173,704

4,149

6,587

8,629

10,474

12,387

164,665

171,740

177,407

181,862

186,091

Приватни субјекти
Вкупно

* Забелешка: податоците за активното огнено оружје што го поседуваат државните агенции се сметаат за доверливи
информации.

Како што е прикажано во Табела 1, бројот на огнено оружје што го поседуваат цивили и
приватни субјекти се зголемил од 164 665 во 2012 година на 186 091 во 2016 година, при што
најголемиот дел од огненото оружје го поседувале цивили (просечно 95,2% во текот на сите
пет години). Законското поседување на огнено оружје од страна на цивили бележи постојан
раст, од 160 516 во 2012 година на 173 704 во 2016 година, што претставува зголемување
од 8,2%, додека огненото оружје кое го поседуваат приватни субјекти се зголеми за 198,6%,
од 4 149 во 2012 година на 12 387 до 2016 година. Поради недостапност на податоците
за клучните државни агенции, особено министерствата за одбрана и внатрешни работи и
полицијата, не можеше да се даде бројот на МЛО што државните агенции го поседуваат во
овој период или да се процени степенот до кој е зголемено или намалено огненото оружје
што го поседуваат. Бидејќи податоците за вкупниот број на огнено оружје што го поседуваат
државните агенции се класифицирани, вкупните броеви на годишно ниво прикажани во
Табелата 1 подолу претставуваат проценети вредности помали од реалните.
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Слика 1: Вкупно поседувано огнено оружје од страна на државните агенции,
цивили и приватни субјекти
200,000
180,000

171,388

173,704

10,474

12,387

168,778

165,153

160,516

160,000
140,000

2012-2016

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

4,149

8,629

6,587

0

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

Државни агенции

Приватни субјекти

Цивили

Забелешка: Сите податоци за Министерствата за одбрана и внатрешни работи и некои податоци за полицијата
не беа достапни; затоа, бројките за огненото оружје поседувано од државата се проценети вредности помали
од реалните за сите години.

2.1.1 Мало и лесно оружје поседувано од државата
Во овој дел се дава преглед на огненото оружје што го поседуваат некои од клучните државни
институции во Република Северна Македонија. Сепак, не беа достапни (нема) некои или
сите податоци за Министерствата за одбрана, внатрешни работи и правда и некои податоци
за полицијата поради доверливоста на истите. Достапни беа само податоци за бројот на
вишокот огнено оружје на полицијата, како и некои податоци за бројот на вработени лица во
државните агенции кои се овластени за поседување на огнено оружје.
Табела 2: Број на вработени во државните агенции овластени да поседуваат огнено оружје,
2012-2016
ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА

2012

2013
M

нема

Полиција

649

8,540

652

8,433

677

8,383

691

8,186

762

8,765

Министерство за внатрешни
работи

58

1,021

61

976

61

948

62

950

72

1,631

Шумска полиција

1

53

1

53

1

53

1

55

1

53

Царина

нема

нема

нема нема нема нема нема нема нема

нема

Министерство за правда

нема

нема

нема нема нема нема нема нема нема

нема

Поправни установи

28

456

28

459

28

460

26

465

26

468

Вкупно расчленети по пол

736

10,070

742

9,921

767

9,844

780

9,656

861

10,917

10,806

Ж

M

Ж

2016

Ж

Вкупно

M

2015

нема

Министерство за одбрана

Ж

2014

M

Ж

нема нема нема нема нема нема нема

10,663

10,611

10,436

M
нема

11,778
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Бројот на вработени во државните агенции овластени за поседување огнено оружје варира во
текот на петгодишниот период, од најниска вредност од 9 227 вработени во 2013 година до
највисока од 9499 во 2015 година, од кои поголемиот дел во сите години биле мажи.11 Вкупниот
број и процентот на вработени лица мажи кои се овластени за поседување огнено оружје се
намали од 91,7% во 2012 година на 89,4% во 2016 година. Има малку женски персонал, а уште
помалку жени овластени за поседување огнено оружје. Ова може да укажува дека поголемиот
дел од работните места на кои биле поставени жени не биле на професионално/стручно ниво.

Слика 2: Вработени во државните агенции овластени да носат огнено оружје,
поделени по пол
97%

89%

95%

88%

31%
12%

Полиција

Шумска полиција

5%
Царина

Поправни установи

% од женски персонал овластен за носење огнено оружје
% машки персонал овластен за носење огнено оружје
Забелешка: Не беа достапни податоци за Министерствата за одбрана, внатрешни работи и правда.

Во Табелата 3 е прикажано дека од жените вработени во државните агенции, помалку од
половината биле овластени да носат огнено оружје, со исклучок на полицијата, каде 67,4%
од сите жени полициски службеници биле овластени да носат огнено оружје.
Табела 3: Застапеност на жените во рамките на државните агенции и овластување за
носење огнено оружје, 2016 година
Број на вработени жени

Број на вработени жени овластени
да носат огнено оружје

Министерство за одбрана

нема

нема

Полиција

1403

945

Министерство за внатрешни работи

нема

нема

Шумска полиција

30

10

Царина

339

9

нема

нема

141

28

ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА

Министерство за правда
Поправни установи

11 Не беа достапни податоци за Министерствата за одбрана, внатрешни работи и правда.

2016

11%
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Додека бројот на полицајци порасна за 1,7% во овој период, од 9324 во 2012 година на
9484 во 2016 година, бројот на персоналот овластен да носи огнено оружје падна за 1%, од
8547 во 2012 година на 8461 во 2016 година. Сепак, бројот на жени полициски службеници
овластени да носат огнено оружје се зголеми од 745 во 2012 година на 945 до 2016 година
(26,8%). Во овој период се зголеми и персоналот на Министерството за внатрешни работи,
како и бројот на шумски полицајци.
За оние државни агенции за кои што беа достапни податоци, беше јасно дека мажите се
вработени во поголем број од жените и имаат поголема веројатност да имаат овластување
за поседување на огнено оружје од нивните женски колеги. Ова беше особено случај за
Царината и за казнено-поправните установи.

2.1.2 Законско поседување на огнено оружје од страна на цивилни лица

Слика 3: Цивилни иматели на дозволи за огнено оружје според категорија
0%
37.6%
Категорија Б

2016

Категорија Ц
Категорија Д

62.4%

Бројот на иматели на дозвола за огнено оружје постојано се зголемува, од 160516 во 2012
година на 173704 во 2016 година, што претставува зголемување од 8,2%. Најголемиот
дел од имателите на дозволи за огнено оружје во сите пет години биле мажи, при што
процентот на жени иматели на дозволи за огнено оружје се задржува на 0,5% во текот на
овој период. Поголемиот дел од имателите на дозволи за огнено оружје во овој период
поседувале дозволи за огнено оружје од категоријата Ц, во просек од 62.7% во текот на
целиот петгодишен период. Останатите иматели на дозволи за огнено оружје поседувале
дозволи за огнено оружје од категорија Б, со 37,3%. Според Законот 10-4024/10, оружјето
од категоријата Д не се смета за МЛО и затоа не беше вклучено во ова истражување. Околу
62,9% од мажите поседувале дозволи за огнено оружје од категоријата Ц во сите пет години,
додека 74,2% од жените поседувале дозволи за огнено оружје од категорија Б што укажува
на родови разлики во типот на дозволата. Сепак, во однос на возраста, поголемиот дел од
мажите и жените иматели на дозволи спаѓаат во возрасната категорија од 36 до 60 години во
2016 година (54,8%), додека 34,2% се на возраст од 18 до 35 години.
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Табела 4: Цивилни иматели на дозволи за огнено оружје според пол и категорија на
дозвола, 2012-2016
КАТЕГОРИЈА

2012

2013

2014

2015

2016

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Б

578

58,195

605

60,636

639

62,394

654

63,628

679

64,671

Ц

208

101,535

212

103,700

220

105,525

222

106,884

235

108,119

Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

786

159,730

817

164,336

859

167,919

876

170,512

914

172,790

Вкупно

Ловот бил најчесто наведувана причина за поседување дозвола за огнено оружје од страна на
имателите на дозволи за огнено оружје во сите пет години, со 57,6% во 2016 година. Втората
најпопуларна причина била спортот, наведен од страна на 20,5% од имателите на дозволи
за огнено оружје во 2016 година, додека 19,4% навеле самозаштита. Само четири лица со
дозвола за огнено оружје навеле дека собираат колекционерско оружје во текот на сите пет
години. Мажите во најголем дел го избирале ловот, по кој следеа спортот и самозаштитата,
додека наспроти ова, жените во најголем дел на прво место ја наведувале самозаштитата во
сите години, а потоа следеа ловот и спортот. Бројот на наследено огнено оружје исто така се
зголеми, а ловот беше најчесто наведуваната причина за поседување на наследено огнено
оружје, што претставува одраз на трендот за поседување на дозволи за огнено оружје.

Слика 4: Број на иматели на дозволи за огнено оружје, според причината за
стекнување оружје
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Бројот на регистрирано цивилно огнено оружје се зголеми од 165 815 во 2012 година на 179
151 до 2016 година, со вкупно зголемување од 8%.12 Во текот на сите пет години, најголем
е бројот на регистрирано огнено оружје од категоријата Ц, во просек од 61,3% од вкупното
регистрирано огнено оружје во текот на петгодишниот период. Бројот на регистрирано
огнено оружје од категоријата Ц се зголемил за 5,6%, од 103613 во 2012 година на 109940 во
2016 година, додека бројот на огнено оружје од категорија Б се зголеми за 12,1%, од 62202 во
2012 година на 69711 во 2016 година. Според Законот 10-4024/10 може да се регистрираат
до 10 парчиња оружје од категорија Б или Ц.
Во периодот меѓу 2007 и 2016 година, 40974 парчиња оружје биле пререгистрирани од страна
на Владата во согласност со членот 86 од Законот 10-4024/10, со цел да се изврши преглед и
да се води точна евиденција за регистрираното цивилно оружје според категоризацијата на
оружјето предвидена со закон.
Табела 5: Број на регистрирано огнено оружје од страна на физички лица во секоја
категорија на достапни дозволи/одобренија/овластувања
КАТЕГОРИЈА

2012

2013

2014

2015

2016

Б

62,202

64,368

66,392

67,801

69,711

Ц

103,613

94,301

108,078

109,737

109,440

Д

0

0

0

0

0

165,815

158,669

174,470

177,538

179,151

Вкупно

Како одраз на зголемувањето на бројот на иматели на дозволи за огнено оружје и бројот
на регистрирано огнено оружје помеѓу 2012 и 2016 година, исто така се зголемил и бројот
на баратели на дозволи за огнено оружје во текот на овој период и тоа од 12083 на 34035.
Забележан е значителен пораст во бројот на баратели на дозволи за огнено оружје од 19809
во 2013 година на 32449 во 2014 година, што претставува зголемување од 63,9%. Најголемиот
дел од барателите на дозволи за огнено оружје убедливо биле мажи (99%) во текот на
петгодишниот период. Иако бројот на жени баратели на дозволи за огнено оружје останал
минимален, сепак истиот се зголемил од 199 во 2012 на 254 во 2016 година (27,6%), додека
бројот на мажи баратели на дозволи за огнено оружје се зголемил за значителни 184%, од
11884 во 2012 година на 33781 во 2016 година. Најголемиот дел од жените баратели биле во
возрасната група од 36 до 60 години во сите пет години. За разлика од ова, 78,4% од мажите
баратели на дозволи за огнено оружје во 2012 година биле на возраст од 18 до 35 години, но
овој број опаднал на 41,9% до 2016 година, додека во 2016 година 54,7% биле во возрасната
група од 36 до 60 години.

12 Според Министерството за внатрешни работи, овие бројки вклучуваат оружје кое било предмет на
пререгистрација. Во постапката за пререгистрација во 2016 година евидентирана е пререгистрација на 40
974 парчиња оружје.
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Слика 5: Број на баратели на дозволи за огнено оружје според возраст и
година
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Како одраз на зголемувањето на бројот на баратели на дозволи за огнено оружје, вкупниот
број на одбиени баратели на дозвола за огнено оружје исто така се зголемил во текот на овој
период, од 8063 во 2012 година на 11752 до 2016 година. Во 2012 година, 66.7% од барањата
за дозволи за огнено оружје биле одбиени, а овој процент паднал на 34,5% до 2016 година,
што укажува на намалување на процентот на одбиени барања со текот на времето. Бројот
на одбиени баратели жени се зголемил од 56 во 2012 на 74 во 2016 (32.1%). Одбиени мажи
баратели имало 8007 во 2012 година, а овој број се зголемил на 11678 во 2016 година..
Во текот на периодот на истражување ниту едно барање не било одбиено врз основа на
семејно насилство, што е необично со оглед на високата зачестеност на семејното насилство
во земјата13 како и фактот што членот 12 од Законот 10-4024/10 дозволува одбивање
на барањето за дозвола за огнено оружје врз основа на „нарушување на односите во
семејството”.14

13 Жените во земјата се несразмерно погодени од семејното насилство; 82% од жртвите се жени, додека
93% од лицата осудени за семејно насилство се мажи. Според извештајот на СЕЕСАЦ за родот и МЛО во
Југоисточна Европа, 41% од жените убиени во земјата помеѓу 2011 и 2015 година биле убиени во домашен
контекст од страна на нивниот интимен партнер, а 73% од овие убиства вклучуваа огнено оружје. Извор:
Божаниќ, 2016; С. Мирчева, В. Цацева, Х. Кениг. Глас за правда: Проценка на судските постапки за случаи
на семејно насилство со посебен фокус на управувањето со случаите од родова перспектива. Институт за
социолошки и политичко-правни истражувања, ИСППИ, Скопје, 2014 година
14 По измените и дополнувањата на Законот 10-4024/10 од мај 2018, сега во член 12 е наведено дека
надлежните органи можат исто така да ги одбијат барањата за дозвола за огнено оружје врз основа на
семејно насилство.

2012-2016

15,000
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Слика 6: Вкупно баратели на дозвола за огнено оружје, одбиени баратели и
одземени дозволи
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Вкупно 4636 дозволи за огнено оружје биле одземени во текот на овој период, од кои 99,8%
припаѓале на мажи. Бројот на одземени дозволи за огнено оружје варираше во текот на
петгодишниот период и опадна од 1851 во 2012 година до 854 во 2016 година. Иако бројот
на иматели на дозвола за огнено оружје, регистрирано огнено оружје и баратели на дозвола
за огнено оружје се зголемил за време на овој петгодишен период, бројот на одземени
дозволи за огнено оружје не се зголемил исто така, што може да претставува одраз на слабо
спроведување на член 42 од Законот 10-4024/10.
Прекршоците биле главната причина за одземање на дозволите во текот на сите пет години
со 85,8% (1,588) во 2012 и 50,1% (428) во 2016. Во 2012 година, 246 дозволи биле одземени
поради кривични досиеја (13,3%), но овој број се зголемил на 388 во 2016 година (45,4%).
Вкупно 67 дозволи во текот на петгодишниот период биле одземени поради здравствена/
медицинска неспособност, а уште 49 поради „други“ причини. Во 2012 година, минимални
2,4% биле одземени врз основа на семејно насилство, но овој процент се зголемил на 7,9%
до 2016 година.15
Изгубено и украдено огнено оружје
Едно цивилно огнено оружје е пријавено за изгубено во 2015 година додека 173 се пријавени
за украдени од цивили меѓу 2012 и 2016 година. Во просек од девет до дванаесет огнени
оружја се крадени годишно меѓу 2012 и 2015 година; меѓутоа, вкупно 131 огнено оружје се
украдени во 2016 година. Не беа достапни податоци за бројот на огнено оружје изгубено и
украдено од државните агенции и приватни субјекти.
15 Измените и дополнувањата на Законот за спречување и заштита од семејно насилство од 2015 година
предвидуваат дека кога има сознание дека семејното насилство е сторено од лице кое поседува огнено
оружје или кое има пристап и ракува со службено огнено оружје, како на пр. полицаец, работник за
обезбедување и т.н., тогаш треба да се известат надлежните органи за да преземат мерки за привремено
конфискување на огненото оружје. Извор: Република Македонија. Шести периодичен извештај за
Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените, 13 јуни 2017.
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2.1.3 Проценка за нелегално поседувано огнено оружје од страна на цивилни
лица
Надлежните власти немаа никакви податоци во врска со проценетиот број на незаконско
огнено оружје кое го поседуваат цивилни лица. Бројот на случаи на незаконско поседување
огнено оружје падна од вкупно 128 во 2012 година на 86 во 2016 година (-32.8%), со вкупно
483 случаи во текот на петгодишниот период. Бројот на конфискувано огнено оружје варирал,
од 76 во 2012, на 58 во 2016 година, со вкупно 329 парчиња конфискувано огнено оружје во
петгодишниот период. Во овој период немало привремено конфискувано огнено оружје.

Слика 7: Број на случаи на незаконско поседување на огнено оружје и
конфискувано огнено оружје
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2.1.4 Поседување огнено оружје од страна на приватни субјекти
Слика 8: Вкупно огнено оружје поседувано од страна на приватни субјекти
2.2% 0.6%

Приватни друштва за
обезбедување
Продавници на оружје

97.2%

2016

Стрелишта

30

Истражување за мало и лесно оружје(МЛО): Република Северна Македонија 2012-2016

Во 2016 година, кај приватните субјекти имаше вкупно 12387 парчиња огнено оружје, од
кои во продавниците за продажба на огнено оружје имаше 12041 парчиња (97,2%), во
приватните друштва за обезбедување 268 (2,2%), а во стрелиштата 78 (0,6%). Вкупниот
број на огнено оружје што го поседувале приватните субјекти речиси тројно се зголемил
во текот на периодот на истражувањето, од 4149 во 2012 година на 12387 во 2016 година,
што претставува зголемување за 198.6%. Бидејќи овие бројки не ги вклучуваат податоците за
стрелачките здруженија, вкупните бројки на годишно ниво се најверојатно повисоки.
Табела 6: Вкупен број на огнено оружје што го поседуваат приватни субјекти, 2012-2016
КАТЕГОРИЈА

2012

2013

2014

2015

2016

Приватни трговски друштва за
обезбедување

169

196

248

237

268

Стрелачки здруженија*

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Стрелишта

58

65

66

71

78

Продавници за оружје

3,922

6,326

8,315

10,166

12,041

Вкупно

4,149

6,587

8,629

10,474

12,387

* Македонската спортска стрелачка федерација немаше никакви податоци за бројот на огнено оружје што го поседувала во
текот на овој период.

2012 наспроти 2016

Додека бројот на огненото оружје што го поседуваат приватните друштва за обезбедување и
стрелиштата е мал со скромен раст помеѓу 2012 и 2016 година, бројот на огнено оружје што
го поседуваат продавниците за огнено оружје се зголеми за 207%, како одраз на зголемената
побарувачка за огнено оружје во овој период.

Слика 9: Број на огнено оружје што го поседуваат приватни субјекти
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Бројот на приватни друштва за обезбедување се зголемил за 32,8% во текот на овој период,
од 229 во 2012 година на 304 во 2016 година, како и бројот на вработени кои се овластени за
носење огнено оружје, кој се зголемил од 108 во 2012 година на 184 во 2016 година (70,4%).
Целиот персонал Сите вработени во приватните друштва за обезбедување и овластени да
носат огнено оружје биле маж во 2016 година. Бројот на оружје што го поседуваат приватните
друштва за обезбедување се зголемил за 58,6%, од 169 во 2012 на 268 во 2016 година.
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Слика 10: Посетители и членови на приватни стрелачки клубови и стрелишта
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Бројот на клубови за стрелање со огнено оружје, бројот на огнено оружје што го поседуваа
(233) и бројот на годишни посетители и членови остана стабилен во текот на петгодишниот
период. Додека бројот на стрелиштата и бројот на нивните вработени исто така останал
стабилен во овој период, бројот на членови значително се зголемил, и тоа од 712 во 2012
година на 3866 во 2016 година. Бројот на огнено оружје што го поседувале стрелиштата се
зголемил од 58 во 2012 на 78 во 2016 година. Бројот и на мажи и на жени посетители опаднал
за време на овој петгодишен период, при што бројот на жените посетители опадна од 1365
во 2012 година на 1281 во 2016 година, а на мажите посетители од 4238 во 2012 година на
3773 во 2016 година. Иако некои посетители можеби станале членови, што делумно помага
да се објасни зголемувањето на бројот на членови и падот на бројот на посетители, јасно е
дека популарноста на членувањето во стрелиштата се зголемила во текот на овој период.
Бројот на продавници во земјата се зголеми од 27 во 2012 година, на 32 во 2016 година,
додека вкупниот број на огнено оружје кое го држеле кај нив, исто така, се зголемил од 3922
во 2012 година на 12041 во 2016 година. Во 2012 година, во продавниците за оружје имало
2,3 милиони парчиња муниција коишто во 2016 година се зголемиле на нешто повеќе од
10 милиони парчиња. Зголемувањето на бројот на продавници, како и огненото оружје и
муницијата кај нив, го одразувало зголемувањето на бројот на иматели на дозволи за огнено
оружје, регистрирано огнено оружје и баратели на дозволи за огнено оружје во текот на овој
период, како и зголемувањето на членовите на стрелиштата.
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Слика 11: Огнено оружје и муниција што го поседуваат продавниците за
10,067,075
продажба на огнено оружје
8,082,075
6,396,527
4,118,961
2,297,153

3,922
2012

6,326
2013

8,315
2014

10,166
2015

12,041
2016

Број на огнено оружје што го поседуваат продавниците за продажба на огнено оружје
Број намуниција што го поседуваат продавниците за продажба на огнено оружје

Продажбата на огнено оружје на цивили се зголемила за 69,6% во текот на петгодишниот
период, од 2377 парчиња огнено оружје продадени во 2012 година на 4031 парчиња
продадени во 2016 година, од кои повеќето биле од категорија Б. Вкупно 15989 парчиња
огнено оружје биле продадени на цивили во текот на овој петгодишен период. Севкупно,
бројот на огнено оружје од категоријата Б продадено во текот на овој период се зголемил
од 1193 во 2012 година на 2653 во 2016 година, како и бројот на оружјето од категоријата Ц
кое достигнало максимум во 2015 година со 1345 продадени парчиња. Бројот на продадено
оружје од категоријата Д се намалил од 292 во 2012 година на 85 во 2016 година.
Продавниците продале вкупно 2997 парчиња огнено оружје на правни субјекти во текот на
петгодишниот период. Продажбата се зголемила од 289 продадени парчиња во 2012 година
на 905 продадени парчиња во 2016 година, од кои повеќето биле огнено оружје од категорија
Б. Вкупниот годишен обрт на продавниците за огнено оружје се зголемил од 129,8 милиони
македонски денари во 2012 на 392,9 милиони денари во 2016.

2.1.5 Собирање и уништување
Вкупно 77 парчиња огнено оружје биле доброволно предадени, а вкупно 878 парчиња огнено
оружје биле легализирани во текот на петгодишниот период. Во 2010 година беа усвоени
законски измени, со кои на цивилите кои поседуваат незаконско огнено оружје им беше
дадена една година да го предадат огненото оружје на властите или да го легализираат.
Полицијата уништи вкупно 2108 парчиња огнено оружје помеѓу 2012 и 2016 година, а
Министерството за внатрешни работи уништи 782 парчиња МЛО во јули 2014 година, во рамките
на меѓународниот ден за уништување на оружјето.16 Податоците за уништувањето на огнено
оружје извршено од страна на Министерството за одбрана беа доверливи во овој период.
16 СЕЕСАЦ. Поддршка на активностите на СЕЕСАЦ за контрола на оружјето во Југоисточна Европа: Конечен
извештај, 2014-2016 (внатрешен извештај, необјавен).
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Покрај уништувањето на огненото оружје, во 2015 и 2016 година беше подобрена безбедноста
на државните складишта за огнено оружје и муниција во Орман и Еребино, со помош на УНДП
СЕЕСАЦ, со цел да се подобри сигурноста на залихите на огнено оружје и муниција.17

2.1.6 Производство и законска трговија
Производство
Република Северна Македонија нема производство на огнено оружје во периодот помеѓу
2012 и 2016 година, но во овој период имаше производство на муниција, кое се зголеми
од 878750 парчиња произведени во 2012 година, на максимални 11,4 милиони парчиња
во 2014 година, а потоа благо опадна до 8,9 милиони во 2016 година. Помеѓу 2012 и 2016
година биле произведени вкупно 30,5 милиони парчиња муниција. Годишниот обрт за
производството на воени производи МЛ3 варира, но генерално се зголемува, од најниско
ниво од 101056 евра во 2012 година до највисоко ниво од 815298 евра во 2016 година, со
вкупна вредност од 2,7 милиони евра во текот на петгодишниот период. Немаше докази за
незаконско производство на огнено оружје во овој период.
Посредување (брокерски услуги)
Бројот на брокери за оружје се зголеми од 7 во 2012 година на 11 во 2016 година, со вкупно
три дозволи за брокерски услуги одобрени во текот на периодот на истражувањето. Бројот на
оружје од категоријата МЛ1 предмет на брокерски услуги во текот на овој период се зголемил
од 2374 парчиња во 2012 година на 4851 во 2016 година. Брокерски услуги извршени за оружје
од категоријата МЛ2 не биле реализирани, додека количината на парчиња од категорија
МЛ3 исто така се зголемила од 1,26 милиони парчиња во 2012 година на 6,5 милиони во
2016 година. Количината на парчиња од категорија МЛ3 достигнала највисоко ниво во 2014
година, со 11,9 милиони.

Слика 12: Оружје и муниција предмет на брокерски услуги по количина и тип
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17 УНДП. „Со опсежна реконструкција подобрена безбедноста на воениот склад „Еребино“,соопштение за
медиумите, 23 декември 2016 година.
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Увоз
Во текот на овој период биле доделени вкупно 566 дозволи за увоз на оружје, од кои биле
реализирани 98,7% или 559. Бројот на дозволите за увоз кои биле доделени и реализирани
достигнал највисока вредност во 2015 година со 141 и 134, соодветно, но во 2016 година
опаднал на 73 и 74.18 Вредноста на увозот на оружје и муниција на цивилниот пазар варирала
во текот на овој период, од 107,8 милиони евра во 2012 година, достигнала најголема
вредност од 148 милиони евра во 2015 година и потоа опаднала на 80,6 милиони евра во
2016 година. Вкупната вредност на увозот во текот на петгодишниот период изнесувала
околу 569,9 милиони евра. Во овој период немало привремен увоз.
Табела 7: Вредност на увезено оружје и муниција во евра, 2012-2016
КАТЕГОРИЈА
Вредност на увозот (цивилен пазар)

2012

2013

2014

107,821,770

91,002,795

2015

2016

142,504,172 148,021,114

80,630,712

Слика 13: Вредност на увоз и извоз на оружје и муниција во евра
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Бројот на увезено оружје од категоријата МЛ1 варираше во периодот помеѓу 2012 и 2016
година, од 1221 парчиња во 2012 година, достигнал максимум во 2014 година со 1676
парчиња, а потоа опаднал на 1208 во 2016 година. Во овој период биле увезени вкупно 7163
парчиња. Оружје од категоријата МЛ2 не било увезено, а во текот на петгодишниот период
биле увезени 6,6 милиони парчиња МЛ3, при што највисоко ниво се достигнало во 2014
година со 1,7 милиони, но потоа следело намалување на 1,2 милиони во 2016 година.
18 Има повеќе реализирани дозволи за увоз во 2016 година (74) од одобрени (73), заради пренесувањето на
една издадена дозвола од претходната година.
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Табела 8: Увоз на оружје и муниција по количина и тип, 2012-2016
ТИП

2012

2013

2014

2015

2016

МЛ1

1,221

1,654

1,676

1,404

1,208

MЛ2

0

0

0

0

0

MЛ3

1,213,935

1,034,454

1,746,375

1,355,375

1,222,250

Извоз
Бројот на дозволи за извоз доделени во текот на петгодишниот период изнесувал 65, од кои
92.3% или 60 биле реализирани. Бројот на реализирани дозволи за извоз достигнал највисока
вредност во 2015 година со 15 дозволи, но потоа паднал на 11 во 2016 година. Вкупната
вредност на извезеното оружје и муниција во овој период изнесувала 180,5 милиони евра.
Во 2012 и 2013 година имало повеќе реализирани дозволи за извоз од доделени дозволи во
истите години поради пренесувањето на издадени дозволи од претходните години. Вредноста
на извозот се зголемила од 793 939 евра во 2012 година, на 90 милиони во 2015 година, а
потоа паднала на 34 милиони во 2016 година. Во овој период немало привремен извоз.
Табела 9: Вредност на извезеното оружје и муниција во евра, 2012-2016
КАТЕГОРИЈА
Вредност на извозот

2012

2013

2014

2015

2016

793,939

27,231,027

90,126,547

28,244,025

34,113,338

Главните земји на дестинација за извозот на МЛО од земјата се Бугарија (2013-14), Соединетите
Американски Држави (САД) (2014), Чешка Република и Германија (2015) и Турција и Словачка (2016).
Табела 10: Реализиран извоз на оружје и муниција по тип, број на дозволи и
дестинација, 2012-201619
ТИП

2012

2013

2014

2015

2016

9 дозволи: 4
ЕУ, 4 европски
земји или
територии кои
не се во ЕУ, 1
Јужна Азија

12 дозволи: 3
ЕУ, 1 Северна
Америка, 8
европски земји
или територии
кои не се во ЕУ

MLЛ1
MЛ2

1 дозвола:
Франција

3 дозволи: Ирак

MЛ3

3 дозволи:
Бугарија,
Чешка,
Франција

9 лиценци: 4 ЕУ, 2
Северна Америка, 1
Ирак, 1 Бангладеш,
1 европска земја
или територија што
не е во ЕУ

2 дозволи: 1
Бангладеш и
1 САД

Како што е прикажано во Табела 10, Република Северна Македонија ги проширила
дестинациите во кои извезува оружје и муниција, од Европската Унија во 2012 година,
до исто така европски земји и територии кои не се членки на ЕУ, Северна Америка, Јужна
Азија и Блискиот Исток до 2016 година. Најуспешните компании за извоз на оружје според
19 Бројките за оваа табела се засноваат на регионалните извештаи на СЕЕСАЦ за извоз на оружје за 2012-2016
година.
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годишниот обрт во текот на овој петгодишен период се Сумбро Трејд (сите години), Микеи
(2012-13), 11 Октомври (2013), Ицемак (2014 и 2016), Диманко (2014) и Арсенал (2016).
Табела 11: Извоз на огнено оружје и муниција по количина и тип, 2012-2016
ТИП

2012

2013

2014

2015

2016

MЛ1

0

0

0

0

0

MЛ2

0

0

2,590

0

0

MЛ3

52,000

2,822,000

10,146,000

2,903,400

5,325,490

Слика 14: Вредност во евра од увоз и извоз на МЛ3
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Помеѓу 2012 и 2016 година, немало извоз на оружје од категоријата МЛ1, а од категоријата
МЛ2 биле извезени само 2590 парчиња оружје во 2014 година. Извозот на парчиња
од категоријата МЛ3 варирал, од 52 000 парчиња извезени во 2012 година, достигнал
значителни 10,1 милиони во 2014 година, а потоа паднал на 5,3 милиони во 2016 година. Во
овој петгодишен период биле извезени вкупно 21,2 милион парчиња од категоријата МЛ3.
Низ земјата немало транзит на оружје од категорија МЛ1, а во периодот меѓу 2015 и 2016
година бил извршен транзит на 1750 парчиња од категоријата МЛ2. Б Во текот на периодот на
истражувањето бил извршен транзит на вкупно 213,3 милиони парчиња МЛ3 низ Република
Северна Македонија. Бројот на парчиња од категоријата МЛ3 кои биле транзитирани
варира, од најниско ниво од 13,3 милиони парчиња во 2013 година, до највисоко ниво од
64,0 милиони во 2015 година. Во овој период немало претовар на оружје.
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2.1.7 Незаконски трансфери на Мало и лесно оружје
Бројот на конфискувано огнено оружје варирал во периодот на истражувањето, но опаднал
за 23.7%, од 76 во 2012 година, на 58 во 2016 година, со вкупно 329 парчиња огнено оружје
конфискувани во текот на петте години. Во овој период немало привремено конфискувано
огнено оружје. Бројот на запленето огнено оружје варирал помеѓу 2012 и 2016 година, од
180 запленети парчиња во 2012 година до 143 во 2016 година. Во текот на овој период
биле запленети вкупно 978 парчиња огнено оружје, за кои немало испратени домашни или
меѓународни барања за следење.
Помеѓу 2012 и 2016 година, Република Северна Македонија била земја на дестинација,
потекло и транзит за незаконска трговија со огнено оружје.20 Во 2012 година властите
утврдиле тренд на регистрирани трговски друштва да вршат незаконска продажба на огнено
оружје и муниција со фалсификување на документи, вклучувајќи и лажни пријави на кражби,
се со цел да вршат незаконски извоз на огнено оружје.21 Помеѓу 2012 и 2016 година биле
евидентирани вкупно 1010 случаи на незаконска трговија со огнено оружје, кои варирале и
генерално опаднале, од 184 случаи во 2012 година на 178 до 2016 година. Во овој период,
вкупно 962 парчиња огнено оружје биле предмет на незаконска трговија. Дополнителни 16
парчиња незаконски тргувано огнено оружје биле евидентирани од страна на Царинската
управа, со што вкупниот број на незаконски тргувано огнено оружје во текот на овој
петгодишен период се зголемил на 978. Вкупно 66217 парчиња на муниција исто така биле
предмет на незаконска трговија.
Во 2012 година, седум гранични премини доставиле извештаи за незаконска трговија со
огнено оружје, а овој број се зголемил на 21 до 2016 година. Вкупно две парчиња на огнено
оружје биле незаконски тргувани во 2012 година, кој број се зголемил на 34 во 2013 година,
но паднал на необично мал број од три парчиња во 2016 година. Во текот на овој период
во земјата имало два аеродроми, а по еден инцидент со незаконска трговија со оружје
на аеродром бил пријавен во 2012 и во 2014 година, при што и двата случаи вклучувале
муниција, додека во 2016 година била пријавена незаконска трговија на 15 парчиња огнено
оружје и 58 парчиња муниција. Иако не беа достапни податоци од истражувањето во врска
со бројот на зелените и сините гранични премини и бројот на пријави на незаконска трговија
со огнено оружје, сепак нашироко се известуваше дека се одвива незаконска трговија со
огнено оружје во двата правци преку копнените граници во мали количини со возила, главно
преку зелените граници со Албанија, Косовo* и Србија, но исто така и со Грција и Бугарија.
Бројот на лица обвинети за незаконска трговија со оружје опаднал за 17.5%, од 217 во 2012
година на 179 во 2016 година. Вкупно 1094 лица биле обвинети за незаконска трговија со
оружје, од кои 1059 или 96,8% биле мажи. Со оглед на големиот број на проценето незаконско
МЛО во земјата и динамиката на регионалната незаконска трговија со огнено оружје, бројот
на годишни пресуди за незаконска трговија со огнено оружје останува низок и ги отсликува
ниските стапки на пресуди за организиран криминал во земјата.22
20 УНОДЦ. Студија за огненото оружје 2015: Студија за транснационалната природа и рутите и начинот на
работа што се користат во незаконската трговија со огнено оружје. Виена, 2015 година, стр.49
21 УНОДЦ. Студија за огненото оружје 2015: Студија за транснационалната природа и рутите и начинот на
работа што се користат во незаконската трговија со огнено оружје. Виена, 2015 година, стр.49
* За Програмата за развој на Обединетите нации, сè она што се однесува на Косово треба да биде сфатено во
контекстот на Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 1999 година.
За Европската Унија, ваквото именување се користи без да се прејудицираат ставови за статусот и е во согласност
со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 1999 година и со мислењето на
Меѓународниот суд на правдата за прогласувањето независност од страна на Косово.
22 Европска комисија. Клучни наоди од Извештајот за Поранешната Југословенска Република Македонија за
2018 година, Листа на факти на Европската комисија, Брисел, 17 април 2018 година.
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Табела 12: Преглед на незаконски тргувано огнено оружје и муниција, 2012-2016
БРОЈ

2012

2013

2014

2015

2016

Евидентирани случаи на незаконска
трговија со огнено оружје

184

213

237

198

178

Тргувано огнено оружје

180

214

187

244

137

9,062

17,900

10,723

22,827

5,705

Гранични премини каде што била пријавена
незаконска трговија со огнено оружје

7

12

17

15

21

Огнено оружје незаконски тргувано на
граничните премини

2

34

6

0

3

Број на аеродроми

2

2

2

2

2

Инциденти поврзани со незаконска
трговија на аеродромите

1

0

1

0

15

50 куршуми

0

45 куршуми

0

58 куршуми

Тргувана муниција за огнено оружје

Огнено оружје незаконски тргувано на
аеродромите

Од вкупно 978 парчиња огнено оружје тргувано помеѓу 2012 и 2016 година, 363 (37,1%)
биле пиштоли, 207 (21,2%) биле сачмарки, 135 (13,8%) биле митралези и 108 (11%) биле
категоризирани како „друго”. Исто така биле тргувани и 53 револвери, 25 пушки, 47 автомати,
20 воздушни пушки и 20 парчиња оружје за испалување маневарска муниција.
Табела 13: Број на незаконски тргувано огнено оружје според типот
2012

2013

2014

2015

2016

Вкупно
2012-2016

Број на пиштоли

70

67

91

81

54

363

Број револвери

6

15

10

17

5

53

Број на пушки

7

4

3

7

4

25

Број на сачмарки
(нежлебени)

45

37

40

46

39

207

Број на автомати

15

20

6

4

2

47

Број на митралези

14

27

14

73

7

135

Број воздушни пушки

3

3

4

4

6

20

5

2

7

6

20

20

36

19

13

20

108

9,062

17,900/15

10,423/70

22,832

5,705/125.00

КАТЕГОРИЈА

Број на оружје за
маневарска муниција
Друго
Муниција во чаури/
муниција за сигнално
оружје
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Според Европол, трговците што се занимаваат со незаконска трговија со огнено оружје често
ги користат различните национални закони за легално да се стекнат онеспособено огнено
оружје или оружје за испалување на маневарска муниција, а потоа истото го претвораат во
смртоносно огнено оружје.23 На пример, во периодот меѓу 2010 и 2013 година, Германија
пријави дека на нејзината територија пристигнува сé поголем број на незаконски тргувано
огнено оружје што потекнува од државните безбедносни служби, вклучувајќи и онеспособено
огнено оружје што потоа било конвертирано.24 Помеѓу 2012 и 2016 година, Поранешната
Југословенска Република Македонија беше земја на дестинација за конвертирано оружје.
Во земјата се внесуваа гасни и/или сигнални пиштоли, а потоа нелегално се конвертираа
за да можат да испалуваат експлозивна муниција во тајните работилници раководени
од организираните криминални групи, а потоа се продаваа во земјата или повторно се
изнесуваа надвор.25 Властите забележаа специфичен тренд во незаконската трговија со
конвертирано оружје во земјата, често гасни или сигнални пиштоли купени од Турција, кои
потоа се конвертираа и се препродаваа за 100-150 евра/парче или се шверцуваа во Западна
Европа и Скандинавија и се продаваа за 300-500 евра/парче на црниот пазар.26

Слика 15: Трендови на незаконска трговија со огнено оружје: Број на случаи
на незаконска трговија со огнено оружје и обвиненија и број на тргувани,
запленети и конфискувани оружја
300
250
200

217
184
180

150

252

236

235

213

237

244
227

187 189

198

214
214

180

179
178
143
137

50

76

76

57

62

2013

2014

58

0
2012

Број на евидентирани случаи на
незаконска трговија со огнени оружје
Број на лица обвинети за незаконска
трговија со огнени оружје

2015

2016

Број на запленето огнено оружје
Број на конфискувано огнено оружје
Број на тргувано огнено оружје

23 Нилс Дукеи и Кевин Горис, „Незаконскиот пазар на оружје во Белгија: смртоносен коктел за криминална
понуда и терористичка побарувачка” во Активирачка грешка: Незаконските пазари на оружје и стекнување
со огнено оружје на терористичките мрежи во Европа, Нилс Дукеи (уредник), Фламански мировен институт,
Брисел, април 2018, стр. 42.
24 УНОДЦ, Студија за огнено оружје 2015: Студија за транснационалната природа, рутите и модус операнди
кои се користат во незаконската трговија со огнено оружје. Виена, 2015, стр.40
25 УНОДЦ, Студија за огнено оружје 2015: Студија за транснационалната природа, рутите и модус операнди
кои се користат во незаконската трговија со огнено оружје. Виена, 2015, стр.51
26 УНОДЦ, Студија за огнено оружје 2015: Студија за транснационалната природа, рутите и модус операнди
кои се користат во незаконската трговија со огнено оружје. Виена, 2015, стр.51
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Како што покажува Слика 15, постигнатиот напредок во однос на бројот на регистрирани
случаи на незаконска трговија, откривање на незаконска трговија и запленето огнено оружје
меѓу 2012 и 2015 година го сменил правецот. Од 2015 до 2016 година падна бројот на
регистрирани случаи на незаконска трговија со огнено оружје и бројот на тргувано огнено
оружје, како и бројот на запленето и конфискувано огнено оружје и бројот на лица обвинети
за незаконска трговија со огнено оружје.

2.2 Истражување на влијанието
2.2.1 Кривични дела со огнено оружје
Во Република Северна Македонија се регистрирани вкупно 1833 кривични дела27 извршени
со огнено оружје меѓу 2012 и 2016 година. Во 2013 година, бројот на кривични дела со
огнено оружје се зголеми за 15.9%, од 358 во 2012 година на 415 во 2013 година. Сепак, број
на кривични дела падна на најниско ниво во 2016 година со 301 кривично дело со огнено
оружје. Севкупно, бројот на кривични дела со огнено оружје се намали за 27,5% помеѓу 2013
и 2016 година.

Слика 16: Број на кривични дела извршени со огнено оружје, по година
415
358

397

362
301

2012

2013

2014

2015

2016

Огненото оружје било најчесто злоупотребувано во контекст на незаконско производство,
поседување, носење и продажба, што претставува 53% од кривичните дела поврзани со
огнено оружје. По ова следи разбојништво (22,7%) и предизвикување општа опасност (8%).
Останатите кривични дела се помалку застапени, од 0,1% до 3,9%.
27 Обезбедени се податоци за 20 категории на кривични дела извршени со огнено оружје. Типологијата на
кривичните дела користена во ова истражување се однесува на кривични дела кои се вообичаени за повеќето
кривични закони во Југоисточна Европа. Сепак, на испитаниците им беше дадена можност за измени и
дополнувања на списокот согласно нивниот кривичен законик. Така, во ова истражување беа додадени пет
нови категории, имено фалсификување на огнено оружје, насилство, киднапирање, незаконско апсење и
тероризам.
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Слика 17: Дистрибуција на кривични дела со огнено оружје
Незаконско производство, поседување, носење
и продажба на огнено оружје и експлозиви
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Предизвикување на општа опасност
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Загрозување со опасно орудие при
течачка или караница
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3.3%
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1.4%
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Тешки телесни повреди

0.5%

Изработување и набавување оружје и средства
наменети за извршување на кривично дело
Напад врз службено лице во извршување
на должноста

0.5%

Лесни телесни повреди
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Противправно лишување од слобода
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Слика 18: Три најчести кривични дела со огнено оружје, по година
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Незаконското производство, поседување, носење и продажба на огнено оружје и експлозиви
Разбојништво
Предизвикување на општа опасност

Незаконското производство, поседување, носење и продажба на огнено оружје и
експлозиви, исто така, е најчесто евидентирано кривично дело во текот на периодот на
истражувањето. Бројот на разбојништва извршени со огнено оружје се задржа на прилично
константно ниво од околу 70 инциденти годишно, освен во 2013 година кога бројката се
зголеми на 127, што претставува 30,6% од вкупниот број на кривични дела со огнено оружје
во таа година. Злоупотребата на огнено оружје за да се предизвика општа опасност во текот
на периодот се задржа на исто ниво.
Со оглед на тоа што типот на сопственост, дали легална или нелегална, на огненото
оружје користено во кривични дела не бил евидентиран од страна на Министерството за
внатрешни работи за време на периодот на истражувањето, не може да се направи анализа
за злоупотреба на нелегалното огнено оружје и ризиците што ги наметнува.

2.2.2 Прекршоци извршени со огнено оружје
За време на истражувањето беа пријавени вкупно 253 прекршоци28 направени со огнено
оружје. Бројот на регистрирани прекршоци се намали за повеќе од три пати во периодот меѓу
2012 и 2015 година, од 95 прекршоци во 2012 година, на 30 во 2015 година, за да повторно
малку порасне во 2016 година на 34, но сепак далеку под регистрираната најголема вредност.

28 Прекршоците се однесуваат на противзаконски помали дела што не се предвидени со Кривичниот законик
или други закони за кривични дела. Прекршокот со огнено оружје се категоризира како прекршок согласно
националното законодавство и може да биде санкциониран со затворска казна, казни, парична казна и
мерки на претпазливост.
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Слика 19: Број на прекршоци направени со огнено оружје, по година
95
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36
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2013
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30
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34
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2.2.3 Убиства
Огненото оружје е најчесто користениот инструмент за извршување на убиства меѓу 2012 и
2016 година, при што 58,6% од убиствата (или 75 од 128) вклучуваат огнено оружје.

41.4%
Други механизми
Огнено оружје

58.6%

Најголем број убиства со огнено оружје се пријавени во 2014 година, по што следи големо
намалување во следните две години; најниското ниво е достигнато во 2016 година кога се
регистрирани 6 убиства извршени со огнено оружје.

2012-2016

Слика 20: Удел на убиствата со огнено оружје во вкупниот број убиства
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Слика 21: Убиства со огнено оружје, по година
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Во целокупната структура на убиствата на жени и мажи, смртните случаи поврзани со огнено
оружје беа вообичаени и за жените и за мажите. Две третини од убиените мажи и малку
помалку од секоја втора убиена жена беа убиени со огнено оружје.

Слика 22: Удел на жртвите на убиства со огнено оружје во вкупниот број
жртви на убиства
64.8%

2012-2016

58.6%
45%

Жени

Мажи

Вкупно

Мажите претставувале мнозинство од жртвите на убиства со огнено оружје, при што опфаќаат
76,0% од сите убиства. Ова може да се преведе во 57 пријавени случаи на убиства со огнено
оружје во кои жртвата е маж и 18 случаи во кои жртвата е жена.
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Слика 23: Убиства извршени со огнено оружје по пол на жртвата

2012-2016

24%

Жени
Мажи

76%

Најголем број мажи убиени со огнено оружје е забележан во 2015 година со 16 убиства, што
е четири пати за повеќе од најмалата вредност регистрирана во 2016 година (4). Бројот на
убиени жени достигна најголема вредност во 2014 година со 7, проследено со постојан пад
во 2015 и 2016 година со по 2 убиства.

Слика 24: Убиства извршени со огнено оружје по пол на жртвата, по година
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Четириесет проценти од жртвите на убиство со огнено оружје биле во возрасна група од 19
до 35 години, додека 38,7% биле во возрасна група 36-60 години, а значително помалку биле
на возраст од 61 година и повеќе, со 12%. Осум проценти од сите жртви биле малолетни. Оваа
старосна дистрибуција особено се однесува на мажите. Во апсолутни вредности, најголем
број жртви на убиства со огнено оружје се мажи на возраст од 19 до 35 години, по што следат
мажи на возраст од 36-60 години. За жените, рангирањето беше обратно, со повеќе жени на
возраст од 36-60 години убиени со огнено оружје.
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Табела 14: Жртви на убиства со огнено оружје, по пол и возраст
2012

ВОЗРАСТ

2013

2014

2015

2016

Вкупно 2012-2016

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Вкупно

0-18

1

1

0

0

0

2

0

2

0

0

1

5

6

19-35

1

6

1

4

4

4

0

8

0

2

6

24

30

36-60

2

4

2

3

2

6

2

5

1

2

9

20

29

61+

0

1

0

3

1

3

0

1

1

0

2

8

10

Вкупно Ж/М
годишно

4

12

3

10

7

15

2

16

2

4

18

57

75

Вкупно

16

13

22

18

6

75

Слика 25: Жртви на убиства со огнено оружје, по пол и возраст
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Овие возрасни групи од 19-35 и 36-60 години заедно учествуваа со 83,3% во вкупниот број
жени и 77,2% во вкупниот број мажи кои беа убиени со огнено оружје.

Слика 26: Возрасна структура на жени и мажи жртви на убиства со огнено
оружје
50%

42.1%
35.1%

2012-2016

33.3%
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11.1%

8.8%
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ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА МЛО: КЛУЧНИ НАОДИ И ТРЕНДОВИ

47

2.2.4 Повреди
Во текот на периодот на истражувањето, вкупно 47 лица се здобиле со повреди нанесени
со огнено оружје.29 Најголем број на повреди е забележан во 2012 година со 15 повредени
лица, но бројот опадна до најмала вредност од 2 повреди во 2014 година, за повторно да се
зголеми на 13 во 2016 година.

Слика 27: Број на повреди нанесени со огнено оружје, по година
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Мажите претставуваат огромно мнозинство од повредените лица со огнено оружје, а 37 или
78,7% од сите жртви на повреди нанесени со огнено оружје се мажи. Исто така, 10 жени биле
пријавени како повредени од огнено оружје меѓу 2012 и 2016 година, што претставува 21,3%
од сите случаи. Во посебен ризик се мажите на возраст од 36-60 години, кои учествуваа со
40,4% во сите повредени жртви, а потоа следат мажите на возраст од 19-35 години, со 23,4%.

Слика 28: Жртви од повреди нанесени со огнено оружје, по пол и возраст

40.4%

8.5%

4.3%
2.1%
6.4%
6.4%

Жени 0-18
Жени 19-35
Жени 36-60
Жени 61+
Мажи 0-18
Мажи 19-35
Мажи 36-60

23.4%

Мажи 61+

29 Бројот на лица повредени со огнено оружје се однесува на лицата повредени по извршувањето на кривично
дело „обид за убиство“ со огнено оружје.

2012-2016

8.5%
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Табела 15: Жртви на повреди нанесени со огнено оружје, по пол и возраст на жртва
2012

ВОЗРАСТ

2013

2014

2015

2016

Вкупно 2012-2016

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Ж

M

Вкупно

0-18

1

1

1

2

0

0

1

0

1

0

4

3

7

19-35

1

3

0

0

0

1

0

3

1

4

2

11

13

36-60

0

6

0

5

0

1

1

2

0

5

1

19

20

61+

1

2

0

1

0

0

1

0

1

1

3

4

7

Вкупно Ж/М
годишно

3

12

1

8

0

2

3

5

3

10

10

37

47

Вкупно

15

9

2

8

13
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2.2.5 Смрт поради несреќен случај
Во периодот на истражувањето беа пријавени 4 случаи на смрт поради несреќен случај30 со
огнено оружје. Сите жртви биле мажи, а двајца од нив биле малолетни.

2.2.6 Семејно насилство
Убиства извршени од страна на членови на семејството
Секое трето убиство во Република Северна Македонија било извршено во домашен контекст.
Од 2012 до 2016 година, 42 лица биле убиени од членови на семејството, со огнено оружје
или со различни средства, што претставува 32,8% од сите убиства во земјата. И жените и
мажите биле погодени од семејно насилство, при што мажите учествуваат со 64,3% во бројот
на лицата убиени од членови на семејството за време на периодот на истражувањето (27), а
жените со 35,7% од бројот на жртвите (15).

Слика 29: Луѓе убиени од членови на семејството, по пол

2012-2016

35.7%
Жени
Мажи

64.3%

30 Смрт поради несреќен случај претставува секоја смрт што се јавува како резултат на несреќа. Ова се однесува
на смртта што настанала како резултат на настан што не го очекувале вклучените лица. Не е планирана,
очекувана или предвидлива. Смртта поради несеќен случај со огнено оружје се однесува на ситуации
кога едно или повеќе лица се случајно застрелани и убиени. Несреќниот случај не вклучува убиство или
самоубиство.
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Исто така, убиствата од страна на членови на семејството претставуваат приближно една
третина од сите жртви на убиства, и жени и мажи, при што процентот е малку повисок кај
жените, 37,5%.

Слика 30: Удел на убиства извршени од членови на семејството во вкупниот
број убиства, по пол
37.5%

30.7%

Жени

Мажи

Вкупно

2012-2016

32.8%

Убиства извршени од интимниот партнер
Од сите убиства извршени во домашен контекст, 23,8% биле извршени од интимниот
партнер. Жените се несразмерно повеќе погодени од насилство од интимниот партнер со
смртен исход, со впечатлива родова диференцијација. Сите жртви на убиства од страна на
интимниот партнер се жени, додека нема пријавено случаи на мажи убиени од нивниот
интимен партнер за време на истражувањето. Убиствата од интимните партнери учествуваа
со огромно мнозинство (66,7%) во убиствата на жени извршени во домашен контекст.

Слика 31: Удел на жртвите убиени од нивниот интимен партнер во вкупниот
број лица убиени од членови на семејството, по пол
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Понатаму, секоја четврта жена убиена во текот на периодот на истражувањето била убиена
од нејзиниот поранешен или сегашен интимен партнер.
Табела 16: Број на убиени лица во периодот 2012-2016 година
КАТЕГОРИЈА

Жени

Мажи

Вкупно

Вкупен број на убиства

40

88

128

Вкупен број на лица убиени од членови на семејството

15

27

42

Вкупен број на лица убиени од членови на семејството со огнено оружје

9

12

21

Вкупен број на лица убиени од интимните партнери

10

0

10

Вкупен број на лица убиени од интимните партнери со огнено оружје

8

0

8

Злоупотреба на огнено оружје при семејно насилство
Во текот на периодот на истражувањето, злоупотребата на огнено оружје при семејно
насилство беше широко распространета, бидејќи секое второ лице убиено во домашен
контекст беше убиено со огнено оружје. Ваквиот висок удел на лица убиени со огнено
оружје ја одразува високата смртност на огненото оружје во домашен контекст. Во апсолутни
вредности, мажите претставуваат мнозинство од жртвите на смртни случаи предизвикани од
огнено оружје извршени од членови на семејството. Во текот на периодот на истражувањето,
12 мажи беа убиени од огнено оружје во домашно опкружување, во споредба со 9 жени
убиени во истиот контекст.

Слика 32: Лица убиени од членови на семејството со огнено оружје
42.9%
Жени
Мажи

57.1%

Сепак, присуството на огнено оружје во контекстот на семејното насилство е поверојатно да
доведе до смртоносен исход за жените отколку за мажите. Шеесет проценти од жените и
44,4% од мажите биле убиени од членови на семејството со употреба на огнено оружје. Овој
тренд е различен од застапеноста на огненото оружје кај сите убиства, во кој случај огненото
оружје е почесто избирано оружје при убиства на мажи отколку на жени.
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Слика 33: Застапеност на огненото оружје во убиства во домот наспроти сите
убиства
64.8%
60%

58.6%
44.4%

50%

45%

Сите лица убиени на огнено оружје

Лица убиени од членови на семејството со
користење на огнено оружје

Жени

Мажи

Вкупно

Уште почесто огненото оружје се избирало како оружје за вршење на убиство на интимниот
партнер во текот на периодот на истражувањето. Помеѓу 2012 и 2016 година, 8 од десетте
пријавени убиства на интимни партнери биле извршени со огнено оружје и сите жртви биле
жени.

Слика 34: Удел на жртвите на убиства со огнено оружје извршени од
интимниот партнер

Лица убиени од
интимниот партнер со
огнено оружје

80%

Лица убиени од
интимниот партнер со
други средства

Институционален одговор на злоупотребата на огнено оружје во семејно насилство
Од 48367 баратели на дозвола за огнено оружје кои биле одбиени меѓу 2012 и 2016
година, ниту еден не бил одбиен врз основа на семејно насилство. Наспроти ова, семејното
насилство беше многу честа причина за одземање на дозволите за огнено оружје.31 Од 1511
31 Земете предвид дека со измените и дополнувањата на Законот за оружјето од мај 2018 година сега се
предвидува барањата за дозвола за огнено оружје да можат да се отфрлат конкретно врз основа на семејно
насилство.

2012-2016

20%
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дозволи за огнено оружје кои биле одземени поради кривични досиеја во текот на периодот
на истражувањето, 18,5% или 278 биле одземени заради семејно насилство и сите овие
дозволи им припаѓале на мажи.32

Слика 35: Удел на дозволи/одобренија/овластувања одземени врз основа на
семејно насилство

2012-2016

18.5%

Кривични дела на
семејно насилство
Други кривични дела

81.5%

Од 2012 година, бројот на дозволите одземени заради семејно насилство бележи постојан
пораст, од 44 до 69 одземени дозволи на годишно ниво, во текот на петгодишниот период.

Слика 36: Број на одземени дозволи, по година
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32 Бројот на одземени дозволи вклучува и одземени одобрувања и овластувања.
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Прегледот на пријавените случаи на семејно насилство и кривични дела против сексуалната
слобода33 укажува дека присуството на огненото оружје ретко се пријавува. Од вкупно 4048
случаи на семејно насилство, регистрирани меѓу 2012 и 2016 година, злоупотреба на огнено
оружје е пријавена во само 23 случаи. Злоупотреба на огнено оружје е пријавена во само 4
од 640 случаи на кривични дела против сексуалната слобода.

Слика 37: Пријавени случаи на кривично дело семејно насилство
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Пријавени случаи на кривично дело семејно насилство
Случаји на кривично дело семејно насилство во кои е пријавена злоупотреба на огнено оружје

2.2.7 Сторители
Бројот на сторители на кривични дела со огнено оружје варира во текот на периодот на
истражувањето и во 2016 година падна за скоро 30% во однос на претходната година.

Слика 38: Сторители на кривични дела со огнено оружје, по година
360
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354

380
271

2012

2013

2014
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33 Во кривични дела против сексуалната слобода спаѓаат следниве кривични дела: силување, сексуален напад,
сексуално вознемирување, сексуален однос со беспомошно лице, сексуален однос со дете, сексуален однос
преку злоупотреба на положбата, посредување во проституција и други забранети сексуални дела.
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Во периодот на истражувањето, 1672 или 97,7% од кривичните дела биле извршени од мажи,
додека 39 или 2,3% биле извршени од жени.

Слика 39: Сторители на кривични дела извршени со огнено оружје, по пол

2012-2016

2.3%

Жени
Мажи

97.7%

Во 16 од дваесетте категории на кривични дела, сите сторители биле мажи, додека во другите
категории, мажите учествувале со над 90% од сторителите. Како што е документирано подолу,
сите сторители на семејно насилство биле мажи, што укажува дека сите машки жртви на убиства
со огнено оружје извршени во домашен контекст биле убиени од машки членови на семејството.
Мажите исто така доминираат и меѓу сторителите на убиства извршени со огнено оружје
и учествуваат со 100% во сите сторители на убиства и убиства под отежнувачки околности.
Поголемиот дел од мажите сторители на убиства со огнено оружје се на возраст од 36-60
години, пo што следат оние на возраст од 19-35 години. Овие две возрасни групи заедно
учествуваат со над 80% од вкупниот број на лицата кои извршиле убиство со употреба на
огнено оружје.

Слика 40: Сторители на убиства со огнено оружје, поделени според возраста
44.6%

2012-2016

38.5%

15.4%

1.5%
0-18

19-35

36-60

61+
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Слика 41: Родово диференциран ефект на огненото оружје врз жени и мажи
99.5%

97.7%

100%

24%

0.5%

2.3%

0%

Жени

Сопственици на огнено оружје
Сторители на убиства со огнено оружје

Мажи

Сторители на кривични дела со огнено оружје
Жртви на убиства со огнено оружје

На Слика 41 е покажано како ефектот на огненото оружје врз жените и мажите се разликува
по родови линии за време на периодот на истражувањето. Во Република Северна
Македонија, мажите сочинувале 99,5% од сопствениците на огнено оружје и извршиле
97,7% од кривичните дела извршени со огнено оружје и 100% од убиствата со огнено оружје
меѓу 2012 и 2016 година. Тие, исто така, го претставуваат мнозинството жртви на убиства со
огнено оружје (76%), но сразмерно почесто се сторители отколку жртви на злоупотреба на
огнено оружје. Жените, од друга страна, поседувале само мал дел од огненото оружје (0,5%),
сочинувале 2,3% од сторителите на кривични дела со огнено оружје и 0% од убиствата, но
биле несразмерно повеќе застапени меѓу жртвите (24%).
Во периодот 2012-2016 година, имало 20 припадници на државни агенции кои извршиле
кривични дела со огнено оружје, од кои 19 биле мажи; 2 од овие мажи извршиле убиство со
употреба на огнено оружје.

2.2.8. Самоубиства
Од 730 самоубиства евидентирани во текот на периодот на истражувањето, 101 или 13,8%
од сите самоубиства биле извршени со огнено оружје.34 Сепак, во однос на злоупотребата на
огнено оружје, самоубиствата претставуваа мнозинство од сите смртни случаи поврзани со
огнено оружје со 56,1%, а потоа следат убиствата (41,7%) и несреќните случаи (2,2%).

34 За ова истражување не се обезбедени податоци за бројот на самоубиства извршени со огнено оружје
поделени по пол и возраст.

2012-2016

76%

56

Истражување за мало и лесно оружје(МЛО): Република Северна Македонија 2012-2016

Слика 42: Удел на жртвите на самоубиства со огнено оружје, по пол

2012-2016

13.8%

Огнено оружје
Други средства

86.2%

Слика 43: Број на жртви од огнено оружје
56.1%

2012-2016

41.7%

2.2%
Самубиства

Убиства

Cмрт поради несреќен случај

Помеѓу 2012 и 2016 година, бројот на самоубиства со огнено оружје имаше стабилна
траекторија, освен 2015 година кога бројот на самоубиства падна за 38,1% на 13 самоубиства,
во споредба со 21 самоубиство што се случиле во 2014 година.

Слика 44: Жртви на самоубиство, по година
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2.2.9 Карактеристики на инцидентите
Помеѓу 2012 и 2016 година, револверите и саморепетирачките пиштоли биле најчесто
користено огнено оружје во инциденти со фатален исход, при што истите се користеле во над
6 од 10 смртни случаи. Пушките, карабините и сачмарките се најдоа на второ место и со нив е
предизвикан 1 од 5 смртни случаи, додека смртните случаи од јуришни пушки и лесни митралези
претставуваа 18,3% од смртните случаи. Нема пријавени смртни случаи предизвикани со
автомати или оружје со маневарска муниција во текот на периодот на истражувањето.

Слика 45: Број на смртни случаи по тип на огнено оружје

12

11

Револвери и саморепетирачки пиштоли
Пушки, карабини и сачмарки
Јуришни пушки и лесни митралези

Меѓутоа, овој тренд варираше помеѓу 2012 и 2016 година. Додека револверите и
саморепетирачките пиштоли беа одговорни за поголемиот дел од смртните случаи во текот
на периодот на истражувањето, процентот варираше помеѓу 41,7% во 2013 година до скоро
двојно повеќе од тоа во 2014 година. Пушките, карабините и сачмарките, како и јуришните
пушки и лесните митралези беа застапени во релативно слични проценти кои се движат од
9,1% во 2014 година до 33,3% и 25%, соодветно, во 2013 година.

Слика 46: Удел на смртни случаи, по вид на огнено оружје и по година
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Убиствата со огнено оружје најчесто биле извршени дома, во станови или дворови, по што
следат улици, тротоари и на паркинзи. Повеќе од 2 на 5 смртни случаи од огнено оружје
се извршени на приватни места. Следните најчести места беа шуми, полиња и ненаселени
места, како и кафулиња, ресторани, клубови и хотели.

Слика 47: Зачестеност на убиства со огнено оружје според локацијата
Дом, стан, двор

2012-2016

Јавна зграда, канцеларија, банка
малопродажба

40.5%
1.4%

Кафуле, ресторан, клуб, хотел

10.8%
28.4%

Улица, тротоар, паркинг
Шума, поле, ненаселна област

12.2%

Друго

6.8%

Додека жените имаат значително поголема веројатност да бидат убиени од огнено оружје
дома, мажите подеднакво се изложени на ризик на приватни и јавни места. Од осумнаесетте
жени убиени со огнено оружје за време на периодот на истражувањето, 12 жени биле убиени
во нивниот дом, стан или двор, додека 3 жени биле убиени на улица, а 2 во шуми, полиња
или ненаселени места. Еднаков број мажи (18) биле убиени дома, во станови или дворови,
како и на улици, тротоари и паркинзи.

Слика 48: Удел на жртвите на убиства со огнено оружје, по пол и локација
66.7%

2012-2016

32.1%

32.1%

16.7%

14.3%

11.1%
5.6%
Women

Дом, стан, двор
Јавна зграда, канцеларија, банка, малопродажба
Кафуле, ресторан, клуб, хотел

12.5%
7.1%

1.8%
Men

Улица, тротоар, паркинг
Шума, поле, ненаселна област
Друго
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Највисока зачестеност на убиства со огнено оружје има во јули и ноември, а потоа следат
април, октомври и декември.

Слика 49: Убиства со огнено оружје, по месец
10.8%
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12.2%

12.2%

10.8%

10.8%

9.5%

4.1%

5.4%

Декември

Ноември
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Септември

Август

Јули

Јуни

Мај

Април

Март
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Најголем број мажи жртви на убиства со огнено оружје има од јули до август и од октомври
до декември, додека жените биле изложени на најголем ризик во април, јули и ноември.

Слика 50: Убиства со огнено оружје, по месец и пол на жртва
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2.3 Истражување за перцепција
Истражувањето за перцепциите беше спроведено на интернет (онлајн) и содржеше прашања
за изложеноста на употребата на оружје, поседувањето оружје и безбедноста на заедницата.
Во продолжение следува резимето на клучните наоди од истражувањето за перцепциите за
МЛО во Северна Македонија.

2.3.1 Демографски преглед
Вкупно 13106 испитаници во Република Северна Македонија учествуваа во истражувањето
за перцепцијата на интернет, од кои 2666 целосно го завршија. Мнозинството испитаници
беа на возраст од 25-44 години, со приближно еднаква застапеност на жени и мажи. Педесет
и три проценти од испитаниците работеа со полно работно време, а 15% бараа работа.
Повеќето од испитаниците беа сместени во градовите (46%), регионот на главниот град
(31%) и селата (17%). Четириесет и пет проценти од испитаниците имаа завршено средно
образование, додека 30% имаа завршено факултет. Што се однесува до социо-економскиот
статус, 45% од испитаниците пријавија месечен приход на домаќинството од 200-500 евра, а
30% пријавија дека заработуваат повеќе од 500 евра месечно.

2.3.2 Искуство во употреба на оружје
Во истражувањето, 67% од испитаниците изјавиле дека никогаш немале искуство со оружје,
25% од испитаниците имале лично искуство со употреба на оружје до одреден степен, а
4% и имале користено оружје и им било вперено во нив. Мажите имале двојно поголема
веројатност од жените да имаат искуство со употреба на оружје..

Слика 51: Искуство со употреба на оружје

Дали некогаш сте имале искуство со употреба на оружје?
Да, оружје било вперено кон мене

7%

Да, јас лично имам користено оружје

14%

Да, јас лично имам користено оружје но
и оружје било вперено кон мене

4%

Да, но индиректно

3%

Не,но некој кој ми е близок имал такво
искуство
Не, никогаш

6%
67%
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Триесет и седум проценти од мажите имале некаква форма на директно лично искуство со
оружје - на пр. користеле оружје, им било вперено оружје во нив, или и двете - во споредба
со 14% од жените. Разликите меѓу мажите и жените беа особено значајни во однос на
употребата на огнено оружје со 22% од мажите кои имаат употребено оружје во споредба со
8% од жените. Мажите, исто така, имаат 2,5 пати поголема веројатност дa им било вперено
оружје во нив во споредба со жените.

Слика 52: Искуство со употреба на оружје по пол
Дали некогаш сте имале искуство со употреба на оружје?
Не, никогаш
Не,но некој кој ми е близок имал такво
искуство
Да, но индиректно
Да, јас лично имам користено оружје но
и оружје било вперено кон мене

56%

77%

7%
5%
3%
2%
2%
5%
8%

Да, јас лично имам користено оружје

4%

Да, оружје било вперено кон мене

Жени

22%

10%

Мажи

Ловот, спортот и славеничкото пукање беа наведени и од жените и од мажите како примарна
ситуација во која се користело оружје. Жените почесто наведувале напад, семејно насилство
и заплашување и закани, додека мажите почесто наведувале професионални причини. Во
сите возрасни групи, поголемиот дел од испитаниците немале никакво претходно искуство со
оружје, а оние кои имале директно искуство биле на возраст од 35-44 години. Испитаниците
со пониски или никакви приходи имале поголема веројатност да им било вперено оружје.
Четириесет и пет проценти од оние кои имале претходно искуство со оружје, пријавиле
инциденти кои биле насилни или воочливо опасни.
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Слика 53: Најчесто поврзани ситуации со искуство со употреба на оружје
Која од следниве понудени опции најдобро ја опишува ситуацијата во која најчесто сте имале искуство со
употреба на оружје?
Вооружен грабеж
Случајно опалување на оружјето

5%
3%

Вооружен судир

4%

Напад

4%

Пукање на прослава
Семејно насилство
Етнички мотивирани

11%
2%
3%

Лов или спорт

21%
6%

Заплашување и закани
Тоа е дел од мојата работа

9%

Имотно-правни прашања

2%

Демонстрации или протести

2%

Сексуално насилство

2%

Друго

25%

Најчестото наведено искуство со оружје било во лов/спортско опкружување (21%),
проследено со славеничко пукање (11%) и професионални причини (9%).
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Слика 54: Временска рамка за насилство со оружје

Кога се случи тоа?

Оваа година

18%

Пред 1 до 5 години

17%

Пред 6 до 15 години

15%
18%

Пред повеќе од 15 години
Не знам / неможам да се сетам

32%

Покрај 32% од испитаниците кои не знаеле кога точно се случил последниот акт на насилство
со оружје, 18% од испитаниците изјавиле дека последниот акт на употреба на оружје се
случил пред повеќе од 15 години и во текот на годината на истражувањето.

Слика 55: Сторители на последните насилства со оружје
Кој го изврши, временски гледано, последниот акт на насилство со оружје?
Член од семејството/друг роднина

5%
9%

Крадец
6%

Пријател/познаник
Сосед

5%
12%

Припадник на полицијата или војската
Партнер
Поранешен партнер
Друг криминалец
Непознато лице/не знам

5%
4%
7%
47%

Полицијата и/или војската беа идентификувани како доминантна група која го извршила
најпоследното дело на насилство со оружје, со 12%. Иако половина од испитаниците не
дадоа информации за тоа кој го сторил насилство, мажите најчесто (15%) наведувале
„полиција и војска“, додека жените најчесто наведувале „крадец“ (10%). Втори најчесто
наведувани сторители на насилство со оружје беа „партнерите“ и „поранешните партнери“
подеднакво со 9%. Поголемиот дел од насилството со оружје поврзано со полицијата или
војската, наводно, се случило пред 15 или повеќе години (вкупно 48%).
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2.3.3 Поседување на огнено оружје
Поголемиот дел од испитаниците (76%) изјавиле дека не би сакале да поседуваат оружје;
од овие испитаници, 92% биле жени на возраст од 45 до 54 години. Жените (85%) имаа
поголема веројатност од мажите (64%) да изјават дека не би сакале да поседуваат оружје.
Мнозинството испитаници (42%) кои би поседувале оружје биле мажи на возраст од 16 до
34 години и над 65 години. Од испитаниците кои не би поседувале оружје, 61% рекле дека
не им треба оружје (60% од жените, 62% од мажите ) и 20% сметале дека е небезбедно да се
има оружје (20% од жените, 19% од мажите). Жените имаа два пати поголема веројатност од
мажите да наведат дека не знаат да користат оружје.

Слика 56: Перцепции во врска со чување оружје дома
Поседувањето оружје дома би направило да се чувствувате:
63%
49%

51%

37%

Побезбедни

Помалку безбедни

Жени

Мажи

Испитаниците имаа поголема веројатност да сметаат дека поради присуството на оружје
дома ќе се чувствуваат помалку безбедни (58%) отколку побезбедни (42%). Повеќе мажи
(49%) од жени (37%) изјавиле дека со чувањето на оружје во домот се зголемува безбедноста.
Додека мажите беа скоро подеднакво поделени во врска со тоа дали поради оружјето дома
ќе се чувствуваат побезбедни или помалку безбедни, 63% од жените изјавиле дека би се
чувствувале помалку безбедни ако имаат оружје дома. Мнозинството испитаници кои рекле
дека би се чувствувале побезбедни со оружје дома биле мажи на возраст од 16-24 години
(60%), додека мнозинството испитаници кои се чувствувале помалку безбедни со оружје
дома биле жени на возраст од 45-54 години (74%).
Испитаниците што живеат во главниот град имале малку поголема веројатност да кажат
дека би сакале да поседуваат оружје, додека оние што живеат во градовите имале најмала
веројатност. Повеќето од испитаниците во сите типови на населени места рекоа дека би
поседувале оружје заради своја заштита/безбедност. Испитаниците кои немаат приходи имаа
најголема веројатност да изјават дека би сакале да поседуваат оружје со 40% во споредба
со другите групи на приходи (26% и помалку). Ловот и спортот беа значајни причини за
поседување на огнено оружје, особено кај руралното население.
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Фактори поврзани со побарувачката за огнено оружје
Дваесет и четири проценти од испитаниците изјавиле дека би сакале да поседуваат оружје. Се
утврди дека следниве фактори се во позитивна корелација со побарувачката за огнено оружје:
• Заштита/безбедност: Настојувањето да се подобри личната безбедноста претставуваше
значајна причина за поседување на оружје. Речиси половина (46%) од испитаниците
изјавиле дека би поседувале оружје од причини за „заштита/безбедност“. И покрај тоа
што би се чувствувале побезбедни дома, 53% од испитаниците сепак не би поседувале
оружје.
• Претходно искуство со употреба на оружјe: Секое претходно искуство со оружје веднаш
ја зголемуваше веројатноста испитаникот да поседува оружје. 60% од испитаниците на
кои им било вперено оружје и 61% од испитаниците кои имале употребувано оружје би
сакале и самите да поседуваат. Само 13% од оние кои никогаш немале никакво искуство
со употреба на оружје би сакале да поседуваат оружје.

Слика 57: Сопственост на оружје наспроти искуство со употреба на оружје

„Дали Вие лично би поседувале оружје?” наспроти „Дали некогаш сте имале искуство со употреба на оружје?”
13%
79%
73%
61%

60%
40%

61%

39%

39%
21%

27%
87%

Да, оружје било Да, јас лично
Да,и јас лично
вперено кон
имам користено имам користено
мене
оружје
оружје но и оружје
било вперено кон
мене

Да

Да, но
индиректно
(како сведок)

Но, но некој
кој ми е близок
имал такво
искуство

Не, никогаш

Не

Подготвеноста да се поседува оружје, исто така, се поврзува со периодот кога се случило
насилството со оружје. Испитаниците со понеодамнешно насилно искуство имаа поголема
веројатност да кажат дека би сакале да поседуваат оружје од оние кои доживеале насилство
подалеку во минатото. Шеесет и осум проценти од испитаниците кои во изминатата година
доживеале употреба на оружје, би поседувале оружје, но овој процент се намалува доколку
насилното искуство било во подамнешно време на 45% од оние лица кои доживеале
насилство со оружје пред повеќе од 15 години.
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Слике 58: Сопственост на оружје наспроти временска рамка на неодамнешното
насилство со оружје
„Дали Вие лично би поседувале оружје?” наспроти „Кога се случи последниот акт на насилство со оружје?”
68%
59%
55%
55%
53%
47%
45%
45%
41%
32%

Оваа година

Пред 1 до 5
години

Пред 6 до 15
години

Да

Пред повеќе
од 15 години

Не знам/не можам
да се сетам

Не

• Лов: Ловот исто така бил причина за поседување на оружје, при што 22% од испитаниците
навеле лов/спорт како причина за поседување на оружје. Мажите имаа двојно поголема
веројатност да изберат лов/спорт од жените (26% и 13%, соодветно).
• Пол и возраст: Мажите (36%) значително почесто отколку жените (15%) би поседувале
оружје, и ова важеше за сите возрасни групи. Мнозинството испитаници (88%) кои
не би поседувале оружје биле жени на возраст од 55-64 години, додека мажите на
возраст од 16-34 и 65 години и повеќе имаа најголема веројатност да изјават дека би
поседувале оружје. Педесет и еден процент од жените и 43% од мажите би поседувале
оружје заради заштита и безбедност. Мажите имаа два пати поголема веројатност од
жените да ги наведат ловот и спортот како причини за поседување на оружје. Покрај
тоа, мажите (7%), исто така, имаа поголема веројатност од жените (4%) да се повикуваат
на традицијата како причина за поседување на оружје.

2.3.4 Безбедност на заедницата
Деведесет и пет проценти од испитаниците изјавиле дека се запознати со казните за
нелегално поседување оружје. И жените и мажите беа добро запознати со казните за
нелегално поседување оружје, и тоа со 93% и 96%, соодветно. Овој тренд се однесуваше на
сите возрасни групи, освен на испитаниците на возраст од 65 и повеќе години, каде 85% од
испитаниците се изјасниле за тоа.
Деведесет и четири проценти од лицата кои би поседувале оружје биле запознати со казните
за нелегално поседување. Испитаниците чии причини за поседување оружје биле „за заштита/
безбедност“ и „лов и спорт“ биле најзапознати со казните за нелегално поседување оружје,
додека најмалку запознати биле оние испитаници чии причини за поседување оружје биле
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„тоа предизвикува страв кај другите“, „сите имаат оружје“, „традиција“ и „мажите треба да
носат оружје“. Испитаниците кои живеат во предградијата имаа тенденција да бидат најмалку
запознати со казни (86%), додека оние што живеат во главните градови биле најзапознати
(97%). Испитаниците кои немаат приходи имаа помала веројатност да бидат запознати со
казните - 60% споредено со 74% и повеќе за другите групи.
Огромното мнозинство од испитаниците кај сите искуства со оружје сметаа дека „поголемо
полициско присуство“, „кампањи за подигнување на свеста за насилството“ и „построги
прописи за контрола на оружјето“ би биле најефективни мерки за заедницата да стане
побезбедна. Само 5% од испитаниците сметале дека „повеќе луѓе кои поседуваат оружје за
да се заштитат“ би било најефективното решение за заедниците да станат побезбедни.

Слика 59: Перцепции за безбедност на заедницата

Која од следниве мерки би ја направило вашата заедница побезбедна?

11%

27%

Поголемо присуство на полицијата
или други државни органи
Кампањи за подигнување на свеста
против насилството
Построги прописи за контрола на
оружјето

5%

Повеќе луѓе да поседуваат оружје за
да можат да се заштитат

23%

23%

Едукација за ризиците поврзани со
оружјето
Луѓето да го предадат оружјето што
го поседуваат

Во сите возрасни групи, испитаниците не сметаа дека поседувањето на оружје е најдобриот
начин за подобрување на безбедноста во нивната заедница. Во просек за сите возрасни
групи, испитаниците сметаа дека првите три најефективни начини за зголемување на
безбедноста на заедниците е да се зголеми присуството на полицијата/други органи, да се
спроведат кампањи за подигнување на свеста за насилството и да се применат построги
регулативи за контрола на оружјето.
Во однос на влијанието на оружјето, и жените и мажите од сите возрасни групи сметаа
дека факторите кои што најмногу ја промовираат употребата на оружје се видеата на кои е
прикажано оружје и социјалните медиуми и вестите за вооружени инциденти (31%).

2012-2016
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3. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА
ПОЛИТИКИТЕ И ПРАКТИЧАРИТЕ
Злоупотребата, ширењето на огненото оружје и незаконската трговија со огнено оружје и
понатаму остануваат главни прашања во Република Северна Македонија, особено поради
поврзаноста со пошироките проблеми со организираниот криминал и загриженоста за
идната стабилност и владеењето на правото. Иако властите постигнаа одреден напредок во
обидот да се справат со овие комплексни предизвици, постојат неколку области каде што
треба да се обноват напорите. Целта на следните препораки, наменети за креаторите на
политиките и практичарите, е да се поттикне поголем напредок на неколку дополнителни
фронтови.

Собирање и анализа на податоци
Следниве чекори треба да се преземат за понатамошно подобрување на квалитетот на
податоците за огненото оружје/МЛО кои што редовно се собираат:
− Да се осигури дека податоците за видот на сопственоста на огненото оружје редовно
се собираат и целосно се интегрираат во административните практики за чување на
податоци и се вклучени во обрасците за чување и евидентирање на податоци за секој
инцидент поврзан со огнено оружје.
− Да се осигури дека практиките за чување податоци обезбедуваат податоци за
самоубиствата извршени со огнено оружје расчленети по пол и возраст.
− Да се осигури дека податоците за повредите не се ограничени на случаи на повреди
предизвикани при обид за убиство, како што се практикува сега, туку дека исто така
вклучуваат и други кривични дела сторени со огнено оружје кои што доведуваат до
повреди.
− Да се осигури дека методологијата за прибирање на податоци и придружните
стандардни оперативни процедури се засноваат на регионалните добри практики кои
се усогласени со Меѓународните стандарди за контрола на малото оружје/МОСАИЦ и
регионалните стандарди и упатства за микро-разоружување, така што ќе се генерираат
кохерентни и споредливи податоци.
− Да се спроведе анализа на ризик од огнено оружје врз основа на собраните податоци и
трендови документирани во овој извештај и да се подготват, во рамки на консултативен
процес, практични препораки и за носителите на одлуки и за креаторите на политиките,
како и за тимот за прв одговор, со цел да се подобри оперативниот одговор на
идентификуваните ризици и да се подобрат напорите за превенција.
− Целосно да се интегрираат горенаведените активности во акцискиот план за
спроведување на стратегијата за контрола на МЛО и да се обезбеди буџет за
спроведување на горенаведените активности.
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− Да се декласифицираат податоците за поседување на МЛО од страна на државните
агенции, со цел да се олесни анализата и да се подготват политики и програми за
контрола на МЛО засновани на докази. Следете го примерот на властите на другите
места во регионот кои покажаа значителна транспарентност во овој поглед.
− Да се продолжи со напорите преземени преку ова истражување и да се осигури редовно
собирање и анализа на податоците за трендовите на малото оружје и безбедноста во
земјата. Да се искористи техничката експертиза на СЕЕСАЦ за понатамошно зајакнување
на владините капацитети за методологиите за прибирање податоци за МЛО и да се
олесни споделувањето на искуства и добри практики во регионот. Да се осигури дека
податоци се собираат за сите категории оружја.
− Да се спроведе детално истражување на незаконската трговија со МЛО во земјата со
цел да добијат точни податоци за динамиката на трговијата, актерите и трендовите,
вклучувајќи го и обемот, образецот и рутите на незаконската трговија, како и динамиката
што конкретно се однесува на реактивацијата и конверзијата на огненото оружје. Во
истражувањето треба да се процени степенот до кој незаконски тргуваната муницијата
потекнува од изнесување од трговски друштва за производство на муниција и/или од
други начини. Овие податоци потоа можат да се искористат за креирање на политики
кои се специфични за контекстот и засновани на докази, кои конкретно се однесуваат
на злоупотребатата, ширењето и незаконската трговија со МЛО.

Подигање на свеста
− Со оглед на фактот што помеѓу цивилните лица што поседуваат огнено оружје
преовладуваат мажите, особено средовечните мажи, треба да се подготват програми за
зголемување на свеста за МЛО и за промена на однесувањето кои конкретно ќе бидат
насочени кон овој сегмент од населението, покрај поширокото население, и понатаму ќе
го охрабруваат доброволното предавање на незаконското огнено оружје. Да се промовира
општествениот дијалог во врска со употребата на огнено оружје кај мажите, концепциите
за машкоста и културните норми, како и поврзаноста со семејното насилство.
− Имајќи ја предвид зголемената популарност на стрелиштата, да се спроведат
фокусирани кампањи за подигнување на свеста за ризиците поврзани со злоупотребата
и ширењето на МЛО насочени кон членовите, посетителите и персоналот. Да се следи
спроведувањето на прописите во врска со безбедното чување на МЛО и муницијата
што ги поседуваат овие приватни субјекти, како и продавниците за продажба на оружје.
− Распространетите докази покажуваат дека присуството на оружје во домаќинството го
зголемува ризикот од смртоносен исход за жените.35 Со оглед на високата зачестеност
на семејното насилство во земјата и зголемениот број на иматели на дозвола за огнено
оружје, изненадува фактот што не се одбиени барања за дозвола за огнено оружје
врз основа на семејно насилство во периодот од 2012 до 2016 година. Ова делумно
може да се објасни со недоволното пријавување случаи на семејно насилство. Сепак,
треба да се спроведе истражување за да се утврди причината за ова и да се спроведат
препораките. Треба да се сензибилизираат владините службеници одговорни за
издавање и одземање на дозволи за огнено оружје во овој поглед.
35 Драган Божаниќ. Родот и МЛО во Југоисточна Европа: Главни проблеми и политички одговор, Белград, 2016;
Маргарет Шо, „Премногу блиску до дома: оружјето и насилството од интимниот партнер” во Истражување
за малото оружје 2013: Секојдневни опасности, Женева, 2013.
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Законодавство
− Да се измени Законот 10-4024/10 за да се вклучи дефиниција за трајно онеспособување
на огненото оружје и да се вклучат казнени мерки за погрешно означување на огненото
оружје како онеспособено: кога тоа не е во согласност со законските барања; кога се прави
обид повторно да се оспособи онеспособено оружје; и за фалсификување или обид за
фалсификување на потврда за онеспособување или користење на фалсификувани ознаки
за онеспособување. Во Законот за оружјето треба да се земе предвид потенцијалот за
увоз и извоз на такви предмети и да се осигури усогласување со новите регулативи на ЕЗ
донесени во 2018 година.36
− Законот 10-4024/10 им дозволува на цивилите да поседуваат огнено оружје за
самозаштита. Да се измени законот и јасно да дефинира каков вид доказ мора да се
приложи, како и да се бара сите цивили кои се иматели на дозволи за огнено оружје
да го чуваат огненото оружје ненаполнето, со цел да се намали ризикот од употреба на
огненото оружје во домашен контекст. Исто така, да се измени Законот 10-4024/10 така
што во членовите 12 и 42 јасно ќе се наведе семејното насилство како основа за одбивање
на барање за дозвола за огнено оружје и за одземање на дозвола за огнено оружје.

Спроведување на законот
− Да се зајакнат капацитетите на службениците за спроведување на законот, особено на
граничните власти, за откривање, конфискување и запленување на недозволено МЛО.
Да се спроведе проценка за да се утврди зошто стапките на пријавување на незаконски
тргувано огнено оружје, како и на конфискација и заплена на огнено оружје се ниски,
особено на граничните премини.
− Да се подобрат капацитетите на органите за спроведување на законот за ефективно и
систематско испраќање на барања за следење на запленето, конфискувано, предадено
и легализирано огнено оружје, како на домашно, така и на меѓународно ниво. Да се
спроведе проценка за да се утврди дали се потребни дополнителни обуки, ресурси и/
или опрема и да се спроведат препораките од оваа проценка.
− Да се осигури дека државните агенции и приватните субјекти систематски го
документираат бројот на изгубено и украдено оружје. И покрај зголемувањето на бројот
на украдено цивилно огнено оружје во 2016 година, генерално бројот на изгубено и
украдено цивилно огнено оружје остана мал во периодот од 2012 до 2016 година. Да
се спроведе истражување за да се утврдат причините и да се спроведат препораките.

Инциденти со огнено оружје
Ширењето на МЛО претставува сериозен ризик за безбедноста на граѓаните на Република
Северна Македонија и огненото оружје често се злоупотребува за извршување на кривични
дела, особено за нелегално производство, поседување, носење и продажба на огнено оружје
и експлозиви, како и за вршење разбојништва. Огненото оружје исто така се злоупотребува
36 Види: Европската комисија. Регулативи. Регулатива за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2018/337 од 5 март
2018 година за изменување и дополнување на Регулативата за спроведување (ЕУ) 2015/2403 за утврдување
на заеднички насоки за стандардите и техниките за онеспособување за да се осигури дека онеспособеното
огнено оружје станало неповратно неупотребливо, Л65/1, 8 март 2018 година; Организација за безбедност и
соработка во Европа (ОБСЕ). Водич за најдобра практика: Минимални стандарди за национални процедури
за онеспособување на малото и лесно оружје. Прирачник за најдобри практики за мало и лесно оружје. FSC.
DEL/250/17/Corr.2, 4 мај 2018.
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за вршење убиства и во контекст на домашно насилство и насилство од интимен партнер. За
справување со негативните ефекти на МЛО, се препорачува:
• Да се прегледаат случаите на незаконско производство, поседување, носење и продажба
на огнено оружје и експлозиви за да се разбере појавата што најчесто се повторува и
особено да се прегледаат случаите на незаконско производство и продажба со цел да
се преземат итни мерки;
• Да се воспостават стандардни оперативни процедура за редовен преглед на сите
убиства и смрт поради несреќен случај врз основа на методологии за преглед на
смртност, за да се утврдат факторите што доведуваат до злоупотреба на огнено оружје
во вакви инциденти.
• Да се следат трендовите во бројот на убиства извршени со огнено оружје за да се утврди
дали острото намалување во 2016 година се одржува во наредните години.
• Да се спроведе преглед на пријавените несреќните случаи за да се види дали бројките
правилно ја одразуваат реалноста или дали можеби има недоволно пријавување или
погрешно евидентирање на податоците.
• Да се спроведе темелна анализа на самоубиствата извршени со огнено оружје и да се
утврди како достапноста на огнено оружје е поврзана со стапките на самоубиства, да
се подготват препораки за тоа како да се спречи злоупотребата на огненото оружје за
вршење на самоубиства и ова да се вгради во програмите за превенција и стратегиите
за јавно здравје, вклучително и во програмите за подигање на свеста.
• Со оглед на фактот дека мажите сочинуваат огромно мнозинство и на сторителите на
кривични дела со огнено оружје и на жртвите на злоупотреба на огнено оружје, да се
подготват и спроведат програми за подигнување на свеста и промена на однесувањето,
кои конкретно се насочени кон овој сегмент на населението, покрај пошироката
популација. Промовирање на социјален дијалог во врска со употребата и злоупотребата
на огненото оружје кај мажите, концепциите за машкоста и културните норми, како и
врските со семејното насилство.
• Имајќи ја предвид непропорционалната изложеност на младите мажи на ризични
однесувања, треба да се подготват и пилотираат специфични и контекстуализирани
превентивни програми кои се однесуваат на младите мажи.
• Да се утврдат причините зошто во текот на целиот период на истражувањето нема
пријавено случаи на семејно насилство како основа за одбивање на барателите на
дозвола за да се види дали бројките правилно ја одразуваат реалноста или дали има
случај на недоволно пријавување или погрешно евидентирање на податоците.
• Да се утврдат причините за слабиот број пријавени злоупотреби на огнено оружје за
кривични дела на семејно насилство и кривични дела против сексуалната слобода.
• Да се воспостават стандардни оперативна процедури за спроведување на прегледи
на смртноста на семејното насилство за секое убиство во домашен контекст или од
интимниот партнер извршено со огнено оружје за да се утврдат можните празнини
во институционалниот одговор што довеле до смртоносен исход. Во оваа смисла, да
се осигури дека податоците за бројот на одземени дозволи врз основа на семејно
насилство се собрани и правилно евидентирани.
• Врз основа на оваа анализа, да се прегледа процесот на поднесување барање за
дозвола и да се спроведе обука на надлежните службеници за да се осигури дека
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при безбедносната проверка и проверката на подобноста целосно се земат предвид
специфичностите и родовата основа на насилството во домашен контекст и од страна
на интимниот партнер.
• Да се размисли за зајакнување на постапките за одземање на дозволи за огнено оружје
и одбивање на барања за огнено оружје врз основа на семејно насилство.
• Да се спроведат кампањи за подигање на свеста за опасностите од злоупотреба на
огненото оружје, особено во контекст на домашно насилство и насилство од интимниот
партнер.
• Да се прегледаат тековните алатки за проценка на ризикот и да се обезбеди обука за
службениците кои работат на терен за да се осигури дека тие соодветно ги разгледуваат
специфичните ризици поврзани со присуството на огнено оружје во контекст на
домашното и насилството од интимниот партнер.
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4. НЕДОСТАТОЦИ ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД
ИСТРАЖУВАЊЕТО
Ова истражување имаше за цел да обезбеди сеопфатна слика за влијанието на огненото
оружје врз граѓаните на Република Северна Македонија, врз основа на официјалните
податоци обезбедени од Министерството за внатрешни работи со поддршка од други
релевантни институции. Иако властите успеаја да обезбедат поголем дел од податоците
и да ја осигураат веродостојноста на информациите, имаше неколку области за кои не
беа достапни и/или не беа обезбедени податоци. Треба да се напомене дека значителна
количина на податоци за поседувањето на МЛО од државните агенции се доверливи, што
го отежнува спроведувањето на анализи и формулирањето на препораки. Не беа достапни
дополнителни податоци за некои приватни субјекти за изгубено и украдено огнено оружје,
како и за некои аспекти на незаконската трговија со огнено оружје.
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ПРИЛОГ А:
СТРУКТУРА НА ПРАШАЛНИКОТ ЗА
ДИСТРИБУЦИЈАТА НА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ
Во продолжение следи листа на прашањата содржани во прашалникот за дистрибуцијата на
МЛО доставен до надлежните власти за МЛО во Република Северна Македонија.

1. ЦИВИЛИ
1.1

Број на иматели на дозволи за огнено оружје во секоја од категориите на достапни дозволи,
поделени според полот на имателот на дозволата
1.2 Вкупен број на иматели на дозволи за огнено оружје (физички лица) (кумулативно до 31
декември 2016 година), поделени според пол и возраст на имателот на дозвола
1.3 Број на регистрирано огнено оружје од физички лица во секоја од категориите на достапни
дозволи/одобренија/овластувања
1.4 Број на иматели на дозвола за огнено оружје, категоризирани според причината за
набавување оружје (физички лица), поделени според полот на имателот на дозволата
1.5 Број на огнено оружје категоризирано според причината за поседување (физички лица)
1.6 Број на наследено огнено оружје категоризирано според причината за поседување
(физички лица) – ИЗБОРНО
1.7 Број на одбиени баратели поделени според пол
1.8 Број на лица со одземена дозвола/одобрение/овластување, за секоја година и по која
основа, поделени по пол
1.9 Број на огнено оружје по лице (само категории Б и Ц), поделени според полот на
сопственикот на огнено оружје
1.10 Проценет број на огнено оружје (ако има) незаконски поседувано од страна на цивили

2. ДРЖАВНИ АГЕНЦИИ

2.1 Министерство за внатрешни работи
2.1.1 Вкупен број на вработени поделени според пол
2.1.2 Број на вработени овластени за носење огнено оружје поделени според пол
2.1.3 Број на огнено оружје кое го поседува МВР за активна употреба
2.1.4.Број на огнено оружје кое го поседува МВР како резерва
2.1.5 Број на вишок огнено оружје
2.1.6 Број на вишок муниција за огнено оружје
2.1.7 Број на уништен вишок огнено оружје
2.1.8 Број на уништен вишок муниција за огнено оружје
2.2 Полиција
2.2.1 Вкупен број на вработени поделени според пол
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2.2.2 Број на вработени овластени за носење огнено оружје поделени според пол
2.2.3 Број на огнено оружје кое го поседува Полицијата за активна употреба
2.2.4 Број на огнено оружје кое го поседува Полицијата како резерва
2.2.5 Број на вишок огнено оружје
2.2.6 Број на вишок муниција за огнено оружје
2.2.7 Број на уништен вишок огнено оружје
2.2.8 Број на уништен вишок муниција за огнено оружје
2.3 Министерство за одбрана
2.3.1 Вкупен број на вработени поделени според пол
2.3.2 Број на вработени овластени за носење на мало и лесно оружје (МЛО) поделени според пол
2.3.3. Број на МЛО кое го поседува Министерството за одбрана за активна употреба
2.3.4. Број на МЛО кое го поседува Министерството за одбрана како резерва
2.3.5 Број на вишок МЛО
2.3.6 Број на вишок муниција за МЛО
2.3.7 Број на уништен вишок МЛО
2.3.8 Број на уништен вишок муниција за МЛО
2.4 Шумска полиција
2.4.1 Вкупен број на вработени поделени според пол
2.4.2 Број на вработени овластени за носење огнено оружје поделени според пол
2.5 Царина
2.5.1 Вкупен број на вработени поделени според пол
2.5.2 Број на вработени овластени за носење огнено оружје поделени според пол
2.6 Министерство за правда
2.6.1 Вкупен број на вработени поделени според пол
2.6.2 Број на вработени овластени за носење огнено оружје поделени според пол
2.7 Поправни установи
2.7.1 Вкупен број на вработени поделени според пол
2.7.2 Број на вработени овластени за носење огнено оружје поделени според пол

3. ПРИВАТНИ ДРУШТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
3.1
3.2
3.3

Број на приватни друштва за обезбедување кои работат
Број на вработени во приватните друштва за обезбедување овластени за носење огнено
оружје за време на работните задачи поделени според пол
Број на огнено оружје што го поседуваат приватните друштва за обезбедување
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4. ПРИВАТНИ СТРЕЛАЧКИ КЛУБОВИ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Број на приватни стрелачки клубови
Број на огнено оружје кое го поседуваат ПСК
Број на вработени во ПСК овластени за носење огнено оружје, поделени според пол
Број на членови на ПСК, поделени според пол
Број на посетители на стрелачки клубови, поделени според возраста и полот

5. СТРЕЛАЧКИ ЗДРУЖЕНИЈА
5.1
5.2
5.3

Број на здруженија
Број на огнено оружје што го поседуваат стрелачките здруженија
Број на вработени во стрелачките здруженија овластени за носење огнено оружје, поделени
според пол
5.4 Број на членови на стрелачки здруженија, поделени според пол

6. СТРЕЛИШТА
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Број на стрелишта
Број на огнено оружје што го поседуваат стрелиштата
Број на вработени во стрелиштата овластени за носење огнено оружје, поделени според пол
Број на членови на стрелиштата, поделени според пол
Број на посетители на стрелиштата, според возраста и полот

7. ПРОДАВНИЦИ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Број на продавници за продажба на оружје
Број на огнено оружје кое го поседуваат продавниците
Број на муниција за огнено оружје која ја поседуваат продавниците
Број на огнено оружје продадено од продавниците на физички лица по категорија
Број на огнено оружје продадено од продавниците на правни лица по категорија
Годишен обрт

8. ПРОИЗВОДСТВО

8.1 Законско производство
8.1.1 Број на овластени производители на огнено оружје
8.1.2 Број на произведена муниција за огнено оружје (чаури)
8.1.3 Вредност на годишен обрт за сите производители на МЛ1
8.1.4 Вкупен број на лица вработени кај сите овластени производители на огнено оружје
8.2 Незаконско производство на огнено оружје
8.2.1 Број на пријавени случаи на незаконско производство на огнено оружје
8.2.2 Број на незаконски произведено и конфискувано огнено оружје
8.2.3 Број на откриени работилници за незаконско производство на огнено оружје
8.2.4 Број на откриени работилници за незаконска конверзија на огнено оружје
8.2.5 Локации на работилници за незаконско производство на огнено оружје
8.2.6 Локации на работилници за незаконска конверзија на огнено оружје
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9. МЕЃУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17

Број на регистрирани брокери за огнено оружје
Број на издадени дозволи за брокерски услуги за договори за трговија со огнено оружје
Број на одобрени дозволи за увоз
Број на реализирани дозволи за увоз
Вредност на увозот (цивилен пазар)
Број на одобрени дозволи за извоз
Број на реализирани дозволи за извоз
Вредност на извозот
Број на привремен увози
Број на привремен извози
Главни дестинации на извозот
Главни извозни трговски друштва (првите 3 од производителите според годишниот обрт)
Количина и тип на огнено оружје и муниција предмет на брокерски услуги, МЛ1, МЛ2, МЛ3,
2012 -2016
Количина и тип на увезено огнено оружје и муниција МЛ1, МЛ2, МЛ3, 2012 -2016
Количина и тип на извезено огнено оружје и муниција МЛ1, МЛ2, МЛ3, 2012 -2016
Количина и тип на транзитирано огнено оружје и муниција МЛ1, МЛ2, МЛ3, 2012 -2016
Количина и тип на претоварено огнено оружје и муниција МЛ1, МЛ2, МЛ3, 2012 -2016

10. ИЗГУБЕНО И УКРАДЕНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Изгубено од страна на државни агенции
Украдено од државни агенции
Изгубено од страна на правни лица
Украдено од правни лица
Изгубено од страна на физички лица
Украдено од физички лица

11. НЕЗАКОНСКО ПОСЕДУВАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И КОНФИСКАЦИЈА
11.1 Број на случаи на незаконско поседување огнено оружје
11.2 Број на конфискувано огнено оружје
11.3 Број на привремено конфискувано огнено оружје

12. НЕЗАКОНСКА ТРГОВИЈА
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

Број на евидентирани случаи на незаконска трговија со огнено оружје
Број на незаконски тргувано огнено оружје
Број на незаконски тргувана муниција за огнено оружје
Број на гранични премини
Број на гранични премини каде што е пријавена незаконска трговија со огнено оружје
Број на незаконски тргувано огнено оружје на граничните премини
Број на зелени гранични премини
Број на зелени гранични премини каде што е пријавена незаконска трговија со огнено
оружје
12.9 Број на огнено оружје што се пренесува преку зелените граници
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12.10 Број на сини гранични премини
12.11 Број на сини гранични премини каде што е пријавена незаконска трговија со огнено оружје
12.12 Број на огнено оружје што се пренесува преку сини граници
12.13 Број на аеродроми
12.14 Број на инциденти на незаконска трговија со огнено оружје на аеродроми
12.15 Број на незаконски тргувано огнено оружје на аеродромите
12.16 Број на лица обвинети за незаконска трговија со огнено оружје
12.17 Број на незаконски тргувано огнено оружје според типот

13. ЗАПЛЕНЕТО И СЛЕДЕНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

13.1 Вкупен број запленето огнено оружје
13.2 Број на запленето огнено оружје следено во земјата - барање за следење е испратено, но не
е утврдено совпаѓање/пронајдени податоци
13.3 Број на запленето огнено оружје следено во земјата - барање за следење е испратено и
утврдено е совпаѓање/пронајдени податоци
13.4 Број на запленето огнено оружје следено на меѓународно ниво - барање за следење е
испратено, но не е утврдено совпаѓање /пронајдени податоци
13.5 Број на запленето огнено оружје следено на меѓународно ниво - барање за следење е
испратено и утврдено е совпаѓање/пронајдени податоци.

14. ЛЕГАЛИЗИРАНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

14.1 Вкупен број легализирано огнено оружје
14.2 Број на легализирано огнено оружје следено во земјата - барање за следење е испратено,
но не е утврдено совпаѓање/пронајдени податоци
14.3 Број на легализирано огнено оружје следено во земјата - барање за следење е испратено и
утврдено е совпаѓање/пронајдени податоци
14.4 Број на легализирано огнено оружје следено на меѓународно ниво - барање за следење е
испратено, но не е утврдено совпаѓање /пронајдени податоци
14.5 Број на легализирано огнено оружје следено на меѓународно ниво - барање за следење е
испратено и утврдено е совпаѓање/пронајдени податоци.

15. ДОБРОВОЛНО ПРЕДАДЕНО

15.1 Вкупен број доброволно предадено мало оружје
15.2 Број на доброволно предадено лесно оружје
15.3 Број на доброволно предадено МЛО следено во земјата, барање за следење е испратено,
но не е утврдено совпаѓање/пронајдени податоци
15.4 Број на доброволно предадено МЛО следено во земјата, барање за следење е испратено и
утврдено е совпаѓање/пронајдени податоци
15.5 Број на доброволно предадено МЛО следено на меѓународно ниво, барање за следење е
испратено, но не е утврдено совпаѓање/пронајдени податоци
15.6 Број на доброволно предадено МЛО следено на меѓународно ниво, барање за следење е
испратено и утврдено е совпаѓање/пронајдени податоци
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ПРИЛОГ Б:
СТРУКТУРА НА ПРАШАЛНИКОТ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА
МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ
1. ИНЦИДЕНТИ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И ТИПОТ НА СОПСТВЕНОСТА
1.1
1.2

Кривични дела извршени со огнено оружје според типот на сопственост на огнено оружје:
легално и/или нелегално
Прекршоци извршени со огнено оружје по година

2. ИНЦИДЕНТИ СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Вкупен број на убиства (не само со огнено оружје) поделени според пол на жртвата
Број на убиства извршени со огнено оружје поделени според пол и возраст на жртвата
Број на повреди нанесени со огнено оружје поделени според пол и возраст на жртвата
Број на случаи на смрт поради несреќен случај предизвикан од огнено оружје поделени
според пол и возраст на жртвата
Убиства од интимни партнери поделени според пол на жртвата
Злоупотреба на огнено оружје во контекст на семејно насилство и кривични дела против
сексуалната слобода

3. СТОРИТЕЛИ
3.1
3.2
3.3

Број на сторители поделени според полот на сторителот и типот на кривично дело со
огненото оружје
Број на сторители на убиства со огнено оружје поделени според пол и возраст на сторителот
Број на кривични дела извршени со огнено оружје од страна на припадници на државни
агенции, поделени според пол на сторителот

4. САМОУБИСТВА
4.1

Самоубиства поделени според пол и возраст

5. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНЦИДЕНТИТЕ
5.1
5.2
5.3

Број на смртни случаи според вид на огнено оружје што се користи за секоја година
Број на лица убиени со огнено оружје според место и поделени според пол на жртвата (за
секоја година)
Број на инциденти со огнено оружје што довеле до убиство и повреда, поделени по месецот
кога биле извршени и пол на жртвата
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ПРИЛОГ В:
ИНСТРУМЕНТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПЕРЦЕПЦИЈАТА
ЗА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ
QUESTION

ALBANIAN

MACEDONIAN

Your opinion is important
to us. Thank you for your
participation.

Opinioni juaj është shumë
i rëndësishëm për ne.
Ju falenderojmë për
pjesëmarrjen.

Вашето мислење ни е
важно.
Ви благодариме за
учеството.

Please select your preferred
language:

Ju lutem zgjidhni gjuhën e
preferuar:

Изберете јазик на кој ќе
одговарате:

Albanian

Shqip

  

  

Q0

16+

  
Module A
Q1

Q2

Anchored

Anchored

s
Module B
Q3a

Macedonian

Македонски

është mosha dhe gjinia
What is your age and gender? Cila
juaj?

Наведете ги Вашата возраст
и пол?

Male

Mashkull

машки

Female

Femër

женски

Generally, do you feel that
your neighborhood is:

Në përgjithësi mendoni se
lagjja juaj është:

Општо земено, како би ја
оцениле вашата населба:

Very safe

Shumë e sigurtë

Многу безбедна

Safe

E sigurtë

Безбедна

Somewhat unsafe

Disi e pasigurtë

Не баш безбедна

Very unsafe

Shumë e pasigurtë

Многу небезбедна

Over the last 4 years, has
the level of safety in your
community:

Gjatë 4 viteve të fundit, niveli Изминативе 4 години, дали
i sigurisë në komunitetin tuaj безбедноста во вашата
është:
заедница:

Improved

Përmirësuar

Се има подобрено

Stayed about the same

Pothuajse në të njëjtin nivel

Остана на исто ниво како
порано

Become worse

Përkeqësuar

Се влоши

Q3a+b+c
randomized Are you currently employed?
order
Yes, full-time

сте вработени во
A jeni i punësuar aktualisht? Дали
моментов?
Po, me kohë të plotë

Да, со полно работно време
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Q3b

Q3c

Po, me kohë të pjesshme

Да, со скратено работно
време

No - I am looking for work

Jo. Po kërkoj punë

Не сум, барам работа

No - I am not looking for work

Jo. Nuk po kërkoj punë

Не сум, ниту барам работа

Student

Student

Студент

Retired

Në pension

Пензионер

Cili është statusi juaj civil?

Каква е Вашата брачна
состојба?

Single, never married

Beqar/e, asnjëherë i/e
martuar

Не сум во брак

Married

I/E martuar

Во брак сум

Widowed

I/E ve

Вдовец/вдовица

Divorced / Separated

I/E Divorcuar/Ndarë

Разведен(а) / Разделен(а)

Ku jetoni?

Каде живеете?

Në kryeqytet

Во главниот град

Town

Qytet

Во град

Village

Fshat

Во село

Suburb

ne periferi

Во предградие

A keni pasur ndonjë
eksperiencë me përdorimin
e armëve?

Дали некогаш сте имале
искуство со употреба на
оружје?

Q3a+b+c
randomized What is your marital status?
order

Q3a+b+c
randomized Where do you live?
order
Capital

  
Module C
Q4a

Yes, part-time

anchored at Have you ever experienced
beginning of the use of a gun?
Module C

go to 4b

Yes, I have had a gun directed Po, më kanë drejtuar armën
at me

Да, оружје било вперено кон
мене.

Yes, I have used a gun

Да, јас лично имам
користено оружје.

Po, kam përdorur armë

Да, и јас лично имам
Yes, I have both used a gun and Po, edhe kam përdorur armë користено оружје но и
had one directed at me
dhe më kanë drejtuar armën оружје било вперено кон
мене.
por në mënyrë indirekte Да, но индиректно (како
Yes, but indirectly (witnessed) Po,
(dëshmitar)
сведок).

  
Q4b

go to 4d

No, but someone close to me Jo, por dikush i afërt me mua Не, но некој кој ми е близок
has
ka pasur
имал такво искуство.

go to 4e

No, not at all

Jo, aspak

Не, никогаш.

only if
experienced
(first 3
options in
4a)

Which of the following best
describes the situation
in which you have MOST
FREQUENTLY experienced gun
use?

Cila nga të mëposhtmet
e përshkruan më së miri
situatën në të cilën keni
provuar MË SHPESH
përdorimin e armëve?

Која од следниве понудени
опции најдобро ја
опишува ситуацијата во
која НАЈЧЕСТО сте имале
искуство со употреба на
оружје?
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(or)

Which of the following best
Only if
describes the situation
indirectly
in which you have MOST
(witnessed) FREQUENTLY witnessed gun
use?

Cila nga të mëposhtmet
e përshkruan më së miri
situatën në të cilën keni
qenë MË SHPESH dëshmitar
në përdorimin e armëve?

Која од следниве понудени
опции најдобро ја опишува
ситуацијата во која
НАЈЧЕСТО сте биле сведок
на употреба на оружје?

Q4c

Armed robbery

Grabitje me armë

Вооружен грабеж

Q4c

Riot or protest

Në trazira ose protesta

Демонстрации или протести

Q4c

Ethnically motivated

Me motivacion etnik

Етнички мотивирани
ситуации

Q4c

Intimidation and threats

Kanosje dhe kërcënim

Заплашување и закани

Q4bb

Domestic Violence

Dhunë në familje

Семејно насилство

Q4c

Sexual violence

Q4d

Accidental shot

Q4d

Celebration shooting

Dhunë seksuale
E shtënë aksidentale me
armë
Të shtëna me armë në festa

Сексуално насилство
Случајно опалување на
оружјето
Пукање на прослава

Q4c

Assault

Sulm

Напад

Q4c

Property Issues

Konflikt pronësie

Имотно-правни прашања

Q4c

Armed Conflict

Konflikt i armatosur

Вооружен судир

Q4d

Hunting or Sport

Gjueti ose sport

Лов или спорт

Q4c

It’s part of my job

Është pjesë e punës

Тоа е дел од мојата работа

Q4c

Other

Tjetër

Друго

Who committed the gun
violence?

Kush e kreu aktin e dhunës?

Кој го извршил насилството
со оружје?

Q4b partner Husband or Boyfriend

Bashkëshort ose i dashur

Сопруг или момче

Q4b partner Wife or Girlfriend

Bashkëshorte ose e dashur

Сопруга или девојка

Q4d

Father

Babai

Татко

Q4d

Mother

Mamaja

Мајка

Q4d

Brother

Vëllai

Брат

Q4d

Sister

Motra

Сестра

Q4d

Female Relative

Kushërirë

Женска роднина

Q4d

Male Relative

Kushëri

Машка роднина

Which best describes what
the gun was used for:

Mund të thoni cili opsion e
përshkruan më mirë nëse
arma u përdor për:

Што од следниве опции
најдобро опишува за што
било користено оружјето

Assault

Sulm

Напад

Sexual violence

Frikësim apo Kërcënim

Impose financial control

Kontroll financiar

Q4bb

Q4b
partner

levizje
Limit movement and contacts Kufizim
komunikimi
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Заплашување и закана
Наметнување финансиска
контрола
apo Ограничување на
движењето и контактите

Intimidate and threaten

Dhunë seksuale

Сексуално насилство

Other

Tjetër

Друго
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Q4c

  
Q4d

Q4e

Who committed the MOST
RECENT act of gun violence?

Kush e kreu aktin më të
fundit të dhunës me armë
qe keni provuar/dëshmuar?

Кој го изврши, временски
гледано, последниот акт на
насилство со оружје?

Close family/relative

Familjar/i afërm

Член од семејството/друг
роднина

Neighbor

Fqinj

Сосед

Thief

Hajdut

Крадец

Police or military

Polic ose ushtar

Припадник на полицијата
или војската

Criminal

Kriminelë

Друг криминалец

Partner

Partneri

Партнер

Ex-partner

Ish partneri

Поранешен партнер

Friend / Acquaintance

Miq / Të njohur

Пријател / познаник

Unknown / Don’t know

I panjohur / Nuk e di

Непознато лице / не знам

When was it?

Kur ka ndodhur?

Кога се случи тоа?

Within this year

Brenda këtij viti

Оваа година

1 to 5 years ago

1 deri në 5 vjet më parë

Во интервалот од пред една
до пет години

6 to 15 years ago

6 deri në 15 vjet më parë

Во интервалот од пред шест
до петнаесет години

More than 15 years ago

Më shumë se 15 vjet më parë Пред повеќе од 15 години

Don’t know / can’t remember Nuk e di / nuk e mbaj mend

Не знам / не можам да се
сетам

Who do you feel is committing Kush mendoni se kryen më
more gun crimes in your
shumë krime me armë në
community?
komunitetin tuaj?

Кој мислите дека извршува
повеќе кривични дела со
оружје во вашата заедница?

Juveniles

Të rinjtë

Малолетници

Adults

Të rriturit

Возрасни

Both equally

Të dyja palët njësoj

И двете групи подеднакво

Which of the following would
be most effective to making
your community safer?

Cili nga opsionet e
mëposhtëm do të ishte
më efikas për ta bërë
komunitetin tuaj më të
sigurtë?

Која од следниве мерки
би ја направило вашата
заедница побезбедна?

More police or authorities
present

Prania më e lartë e policisë
ose e autoriteteve

Поголемо присуство на
полицијата или други
државни органи

Violence awareness
campaigns

Fushatat ndërgjegjësuese
rreth dhunës

Кампањи за подигнување на
свеста против насилството

Stricter gun control
regulations

Rregulla më strikte për
kontrollin e armëve

Построги прописи за
контрола на оружјето

Module D

Q5a

Randomize
Q5a + b + c
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More people owning guns
so that they can protect
themselves

Numër më i lartë i personave Повеќе луѓе да поседуваат
që zotërojnë armë që të
оружје за да можат да се
mund të mbrojnë veten
заштитат

Weapons risk education

Edukimi mbi rrezikun nga
armët

Едукација за ризиците
поврзани со оружјето

People giving up their guns

Dorëzimi i armëve nga
njerëzit

Луѓето да го предадат
оружјето што го поседуваат

Would having a gun at home
make you feel:

Pasja e një arme në shtëpi
do t’ju bënte të ndiheshit:

Поседувањето оружје
дома би направило да се
чувствувате:

Safer

Më i/e sigurtë

Побезбедни

Less safe

Më pak i/e sigurtë

Помалку безбедни

Randomize
Q5a + b + c

Would you personally own a
gun?

A do të zotëronit
personalisht një armë?

Дали Вие лично би
поседувале оружје?

If yes go to
Q5d

Yes

Po

Да

If no go to
Q5e

No

Jo

Не

Cila do të ishte arsyeja
kryesore për të zotëruar një
armë?

Која би била главната
причина за да поседувате
оружје?

For protection/safety

Për mbrojtje/siguri

Заради заштита /
безбедност

Everyone has one

Të gjithë e kanë një

Сите имаат оружје

A man should carry a gun

Burri duhet të mbajë armë

Мажите треба да носат
оружје

  
Q5b

Q5c

Q5d

Randomize
Q5a + b + c

anchor
would be the main
behind Q5c. What
reason
for owning a gun?
If Q5c = yes

IF A MAN

IF A WOMAN A woman should carry a gun

Q5e

треба да носат
Gruaja duhet të mbajë armë Жените
оружје

It inspires fear in others

I fut frikën të tjerëve

Носењето оружје им влева
страв на другите

Hunting and sport

Gjueti dhe sport

За лов и спорт

Tradition

është zakon

Традиција

Other

Tjetër

Друго

Cila është arsyeja kryesore
që nuk do të zotëronit një
armë?

Која е главната причина
заради која не би
поседувале оружје?

Not legal in my country

Nuk është e ligjshme në
vendin tim

Не е легално во мојата земја

Don’t need one

Nuk më nevojitet

Не ми треба

It’s unsafe to have a gun

Nuk ndihem i/e sigurtë me
armë

Не е безбедно да се има
оружје

Can’t afford one

nuk mund ta perballoj
ekonomikisht

Не можам да си приуштам

Don’t know how to get one

Nuk di si ta marr

Не знам како да дојдам до
(да си набавам) оружје

Anchor
behind Q5c. What is the main reason you
If Q5c = No/ would not own a gun?
Unsure
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Anchor
at end of
Module

Don’t know how to use one

Nuk di si ta përdor

Не знам како да користам
оружје

Other

Tjetër

Друго

Are you aware that there are A e dini se ka penalitete për Дали знаете дека
penalties for illegal possession zotërimin e jashtëligjshëm të незаконското поседување
of weapons?
armëve?
оружје е казниво?
Yes

Po

Да

No

Jo

Не

Cili nga opsionet e
mëposhtëm e promovon më
tepër përdorimin e armëve?
Mund të zgjidhni deri në dy
opsione

Што од следниве опции
најмногу ја промовира
употребата на оружје? (Ве
молиме да ги изберете
најзначајните две )

Pictures or posters of guns

Fotot ose posterat me armë

Слики или постери со оружје

Social media

Media sociale

Социјални медиуми

Videos showing guns, incl.
movie trailers and music
videos

Videot që shfaqin armë,
duke përfshirë videoklipet
promocionalë të filmave dhe
videot muzikore

Видеа каде се прикажува
оружје, вклучувајќи и
филмски журнали и музички
видеа

Music lyrics about guns

Tekstet e këngëve me armë

Музички стихови за оружје

News on firearm-related
incidents

Lajmet për incidentet me
armë zjarri

Вести за инциденти
поврзани со огнено оружје

Seeing friends or other people
with guns

Të shohësh miqtë ose njerëz Кога гледаш пријатели или
të tjerë me armë
други лица со оружје

Pro-Gun lobby groups

кои лобираат во
Grupet e lobimit pro armëve Групи
корист на оружјето

Complete

Complete

What is the highest level
of education you have
completed?

Cili është niveli më i lartë
Какво образование имате
arsimor që keni përfunduar? завршено?

Primary

Nëntëvjeçar

Основно

Secondary

I mesëm

Средно

Post-secondary vocational
training

Formim profesional pas
shkollës së mesme

Више стручно образование

Bachelor’s degree

Diplomë Bachelor

Факултет

Master’s degree or higher

Diplomë Master ose më lart

Магистериум или повисок
степен

Including yourself, how many
people live in your home?

Sa persona jetojnë në
Вклучувајќи ве и Вас,
shtëpinë tuaj, duke përfshirë колкумина живеете во
edhe veten?
Вашиот дом?

1

1

Module E

Q6

Which of the following most
MULTISELECT promotes the use of guns?
(Select the top two)

Complete

Module F
Q7a

Q7b

Randomize
Q7a+b+c

Randomize
Q7a+b+c

1
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Q7c

Randomize
Q7a+b+c

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6+

6+

6+
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In Euros, what is your monthly Cilat janë të ardhurat tuaja
household income?
familjare në euro?

Колку изнесуваат месечните
приходи во вашето
домаќинство изразени во
евра?

No income

Nuk kam të ardhura

Без приходи сме

Less than 200 EUR

Më pak se 200 euro

Помалку од 200 EUR

200-500 EUR

200-500 euro

200-500 EUR

More than 500 EUR

Më shumë se 500 euro

Повеќе од 500 EUR

Thank you
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