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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

МАКЕДОНСКИ  МАКЕДОНСКИ  
"ДАНОК  ВО  КРВ ""ДАНОК  ВО  КРВ "

НЕЛЕГАЛНО ОРУЖЈЕ
ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Последните примери 
со несакани после ди-
ци и жртви на ено р-

мното количество неле гал но 
оружје, кое се наоѓа во ра-
цете на цивилното насе ле-
ние во Република Ма ке до-
нија, покажаа дека сите до-
сегашни акции за соби ра ње 
на оружјето не помогнаа за 
подобрување на безбед нос-
ната ситуација. Таа и на таму е 
лоша - да не речеме крајно 
бедна, бидејќи "хо кусот - по-
кусот" се правеше со им-
провизации, а уште по веќе 
со избрзани акции, кои од-
напред беа прогласени за 
неуспешни. Оттаму секогаш 
ќе имаме каубојски примери, 
во кои насилниците ќе се 
обидат да рекетираат, а уште 
повеќе резултатите од так ви-
от начин на притисок да би-
дат поразителни. "Данокот во 
крв" претставува одлична ис-
ториска метафора за се гаш-
ните состојби во нашава зем-
ја. Тоа е доволен доказ за 
исклучително сложениот 

"Ова што сега се случува, имаме голем број убис-
тва, самоубиства итн., е резултат на неле гал-
ното оружје и постконфликтната ситуа ција 
во Република Македонија. Тоа не може да се 
разреши со една акција. Од друга стра на, не-
легалното оружје не е само во земјава, во го-
леми количества го има во целиот регион, а 
бидејќи нелегалното оружје флук туира и мно   -
гу брзо се пренесува од една во друга земја 
потребна е регионална акција", истакнува пол -
ковник Благоја Марковски, кој во 2003 го ди-
на беше офицер за орга ни зација со команда 
и раководење со Акцијата за доброволно пре  -
давање на нелегалното оружје во РМ.

отколку во секоја земја да се 
организираат по себни ак-
ции", изјави Мар ковски, сега 
советник за во ено-по ли тич-
ки прашања во Кабинетот на 
министерот за одбрана.

Во врска со стимулациите 
наменети за граѓаните за до-
броволно предавање на не-
легалното оружје Марковски 
истакнува дека УНДП во со-
работка со МВР се определи 
за микролокациска актив-
ност, со која во определени 
региони се активира насе ле-
нието за да го предаде оруж-
јето, а за возврат се подгот -
вуваат активности за развој 
на општините итн. Очигледно 
дека во актуел нава ситуација 
тоа не е доволно и треба да 
се раз мислува за поширока 
актив ност, подлабоко вле гу-
вање во проблематиката на 
неле галното оружје. 

"Според мене, бидејќи во 
овој момент имаме Закон кој 
е рестриктивен и предвидува 
многу строги казни, мислам 
дека затаивме во смисла на 
афирмацијата на казнената 
политика. Ова произлегува 
врз основа на проценките и 
врз база на менталитетот на 
населението во регионот и 
особено во РМ, кој е спе ци-
фичен, и затоа ние треба по-
веќе внимание да му посве-
тиме на тој елемент, афир ма-
ција на политиката на каз-
нување. Граѓаните треба да 
се свесни со што се соочуваат 
и, исто така, со примери што 
е преземено, на пример, кол-
ку луѓе се казнети. Ако во 
овој момент ме прашате јас 
навистина не знам колку ли-
ца се казнети според овие за-
конски одредби за посе ду ва-
ње или употреба неле гал но 
оружје", истакнува пол ков-
ник Марковски.     

про  б  лем, кој во  последниве 
две до три години не бил сим-
нат од дневен ред, а двете 
акции за доброволно соби-
рање на нелегалното оружје 
пропаднаа од раз ни при-
чини. 

Полковник 
Бла гоја Мар-
ков ски во вр-
ска со актуел-
ната си туација 
рече: "Во вре-
ме на спро ве-
ду вање то на ак-
цијата за до-
броволно пре-
давање и соби-
рање на оруж-
јето, про цен ки-
те ве леа дека 
во Република 
Ма  ке до ни ја по-
стои по даток 
за 120. 000 
п а  р  ч и њ а 
н е  л е -
г а л н о 
ору жје, 
кое се 
н а о ѓ а 
во ра-

цете на граѓаните, а тоа го 
има на целата те ри торија. Во 
тој контекст, имај ќи ја пред-
вид кон фликтната си туација 
од 2001 година мо жеше да се 
претпостави дека најголе ми-
от дел оружје се наоѓа во по-
ранешните криз ни региони. 
Во акцијата која беше спро-
ведена од 1 ноем ври до 15 
де кември 2003 го дина, соб-
равме 7.571 парче оружје и 
100.000 парчиња му ниција. 
По завршувањето на акци ја-
та, но претходно со гле дувај-
ќи ги резултатите и про цен-
ките за присуството на неле-
галното оружје, реков де ка 
ни е потребен еден дол го-
траен процес за разору жу ва-
ње на граѓаните. Ова што 
сега се случува, имаме голем 
број убиства, само убиства 
итн., е резултат на нелегал но-
то оружје и пост  кон флик-

тната си туација во 
РМ. Тоа не може 
да се раз реши со 
една ак ција. Од 
друга ст рана, не-
ле гал но то оружје 
не е само во зем-
јава,  во го ле ми 
ко личества го 
има во целиот 
ре  ги он, а би деј-
ќи не легалното 
оруж је флук ту-
ира и многу бр-
зо се пре  несува 
од ед  на во дру-
га земја, по т-

реб на е ре ги-
о нална ак-

ц и ј а . 
Таа би 
д а л а 
п о   п о -
волни 
ре  зул-
т а т и 


