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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

О Д М А З Д А  И Л И  П Р О В О К А Ц И Ј АО Д М А З Д А  И Л И  П Р О В О К А Ц И Ј АБ Е З Б Е Д Н О С ТБ Е З Б Е Д Н О С Т

ПОДГОТВЕНА ЛИ    Е ПОЛИЦИЈАТА ДА СЕ ПОДГОТВЕНА ЛИ  
ОДБРАНИ ОД КР   ИМИНАЛНИОТ АТАКОДБРАНИ ОД КР ?!

Министерството за внатрешни 
работи сè уште не открива де-
тали за последниот инцидент 

кај Природно-математичкиот факултет 
во Скопје, во кој еден припадник на 
"Алфите" го изгуби животот, а двајца 
беа повредени. Сè уште се истражуваат 
и мотивите за нападот, иако МВР се 
сомнева дека убиството е одмазда за 
неколкуте последни успешни акции на 
единицата "Алфи", кои биле најзаслужни 
за неодамнешното откривање на хе-
роинот кај граничниот премин "Бого-
родица", како и за разбивањето на по-
веќе криминални групи во Скопје, осом-
ничени за неколку обиди за убиства и 
разбојништва. Се проверуваат и мож-
ните врски на напаѓачите со тутунската 
мафија, а се шпекулира и дека убијците 
се платеници од Косово. Сепак, не е 
исклучена можноста дека станува збор 

"Безбедноста има 
регионален карактер и таа 
се однесува како систем на 
поврзани садови. Според 
тоа, се прелева од едно на 
друго место, од еден во друг 
сектор, од една во друга 
држава, бидејќи регионот сè 
уште не е ситуиран, ние сè 
уште сме надвор од ЕУ и од 
НАТО, каде има повисоки 
стандарди на обезбедување 
на границите. Последниот 
напад врз 'Алфите' е чист 
класичен излив на одмазда, 
нешто што треба да ни стави 
до знаење - ние сме овде без 
разлика што вие зборувате, 
можеме да ја загрозиме 
безбедноста", истакнува 
Трајан Гоцевски, поранешен 
министер за одбрана на 
Република Македонија.

и за домашни криминалци. Без оглед кои 
се напаѓачите, се претпоставува де ка 
тие или се обидуваат или веќе ја на-
пуштиле државава.

Овој инцидент, како и оној кој се 
случи на почетокот од годинава, во кој 
при нападот на џип на специјалната 
еди ница "Тигри" беше убиен Зоран Мар-
ковски, го наметнува прашањето од 
каде толкава храброст кај крими нал-
ците за да атакуваат врз полицијата? 
Всушност, нападите врз полицајците 
станаа наше секојдневие, па не само во 
пресметка со криминалците, туку и при 
најобична рутинска контрола тие го 
ризикуваат својот живот. Кај нас стана 
вообичаено проблемите да се решаваат 
со оружје, а нашите полицајци да гинат 
на своите работни места, што најчесто 
се случува кога ќе им ги "побркаат" 
сметките на криминалците.

Каква е ефикасноста на нашиот без-
бедносен систем да се справи со воо-

ПРОВОКАЦИЈА
"Не држи вода" оправдувањето дека 

инцидентите биле повремени. На про-
тив, доколку надлежните институции не 
реагираат соодветно на ваквите кри-
миналистички банди, тогаш нивното од-
несување може да стане модел за ус-
пешен начин на провокација и се кој-
дневна пресметка со униформи ра ните 
лица.

Криминалците веќе не избираат ниту 
време, ниту средства како да й се спро-
тивстават на полицијата. Поли цискиот 
тим беше нападнат на ист на чин како и 
оној на почетокот од го динава кога 
беше убиен полицаецот Зоран Марков-
ски. Најновиот инцидент се случи среде 
бел ден, во дворот на една високо об-
разовна институција, факултет полн со 
студенти. Што ќе се случеше доколку 
куршумите завршеа во студентите?

ружените лица? Многу прашања, а има 
ли одговори?

Одговорните институции комен ти-
раат дека Република Македонија пока-
жува исклучителни резултати во бор-
бата против криминалот и корупцијата, 
но каква е таа борба кога возвратот за 
речиси секоја успешно изведена ак ција 
е атак врз полицијата, при што има и 
жртви.

Неспорен е фактот дека полицајците 
треба да се грижат за безбедноста на 
граѓаните, но постои ли некаков начин да 
се спречи ваквиот епилог на на ста ните?

Кога има атак врз припадниците на 
државните институции, кога крими нал-
ците воопшто немаат ниту страв ниту 
трепет од униформираните лица, тогаш 
што им останува на обичните граѓани, 
освен да се молат да не налетаат на 
вакви банди.

"Министерството за внатрешни ра-
боти - вели министерката Јанкуловска - 
најригорозно и најостро ќе реагира на 
овој напад, и ние нема да подлегнеме 
на притисоците и пораките кои кри-
миналните групи се обидуваат да ги 
испратат поради успешната работа на 
МВР".

И експертите коментираат дека глав-
ните мотиви за нападот врз поли цис-
ките "Алфи" се револтот и одмаздата на 
криминалните структури кон држав-
ните институции, особено кон поли-
цијата. Методот на кој криминалците се 
одлучуваат да покажат сила, велат тие, 
е карактеристичен за ваквите групи на 
Балканот, но сè почесто се применува и 
во Македонија.

"Безбедноста има регионален ка-
рактер, и таа се од не сува како систем 
на поврзани садови. Според тоа, се пре-
лева од едно на друго место, од еден во 

НАПА Д ВРЗ УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦ А ЈЦИНАПА Д ВРЗ УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦ А ЈЦИ
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О Д М А З Д А  И Л И  П Р О В О К А Ц И Ј А

ПОДГОТВЕНА ЛИ    Е ПОЛИЦИЈАТА ДА СЕ  Е ПОЛИЦИЈАТА ДА СЕ 
ОДБРАНИ ОД КР   ИМИНАЛНИОТ АТАКИМИНАЛНИОТ АТАК??!!

друг сектор, од една во друга држава, бидејќи регионот сè 
уште не е си туиран, ние сè уште сме надвор од ЕУ и од 
НАТО, каде има повисоки стандарди на обезбедување на 
границите", ис такнува Трајан Гоцевски, поранешен ми нис-
тер за одбрана на РМ.

ЕФИКАСНОСТ
Дали нашиот систем може да одговори на ваквите пре-

дизвици во даден момент?
"Нашиот безбедносен систем, пред сè, Министерството 

за внатрешни работи - додава Гоцевски - во последно вре-
ме многу успешно се справува со таквите безбедносни 
ризици, има резултати, а на некој начин тоа го потврдија и 
Европската унија и НАТО. Меѓутоа, невозможно е да се 
предвидат вакви инциденти (тоа се случува среде бел ден, 
во дворот на високообразовна институција, во состојба 
кога припадниците на полицијата не дејствуваат, не биле 
во акција, на пример, приведување или бркање на кри-
миналци). Тоа е чист класичен излив на одмазда, нешто 
што треба да ни стави до знаење - ние сме овде без раз-
лика што вие зборувате, можеме да ја загрозиме без-
бедноста. Најтрагично е што ваквата состојба не можете 
да ја предвидите и не можете да ја контролирате. Тоа не е 
добро не само за самите припадници на полицијата, тоа 
не е безбедно и за граѓаните. Во една таква престрелка 
можат да настрадаат десетици невини граѓани. Оттука, 
произлегува констатацијата дека луѓето кои посегнаа по 
тој чин немаат никакви критериуми и морални вредности, 
затоа што и во војувањето и во сите други полициски и 
воени акции има правила на однесување и почитување на 
таквите правила. Меѓутоа, во овој случај не постојат пра-
вила и затоа е тешко таквите работи да се предвидат. Но, 
Балканот сè уште е ранлив простор и има исклучително 
интензивно преминување на границите од државите во 
регионот кон нашата држава, односно така се движат 
разни криминогени структури, кои не мора да бидат ниту 
од делот на безбедноста, можат да бидат луѓе на кои им е 
загрозен бизнисот, нелегалната трговија со нелегални про-
изводи и оттука тие реагираат нестандардно и не пре с-
метливо".

И професорката Биљана Ванковска вели дека воору-
жените напаѓачи сакаат да влеат страв не само меѓу гра-
ѓаните, туку и меѓу полицајците кои директно учествуваат 
во операциите за сузбивање на криминалните структури. 

Тие структури работат за пари, немаат лојалност ниту кон не-
која идео логија, ниту кон некој лидер, така што многу лесно мо-
же од редени лица да ги искористат за предизвикување неста-
билност.

Секако, треба да ги спомнеме и случаите со нападите врз 
униформираните лица кои го обезбедуваа преносот на пари до 
поштите и до банките, независно дали станува збор за спе ци-
јални единици на МВР или, пак, за луѓе од агенциите за обез-
бедување.

Сè на сè, во оваа држава наместо да се покажува максимална 
почит кон лицата во  униформа, таа како да им стана предизвик 
на криминогените структури да пукаат во неа, и тоа без раз мис-
лување! 

 НА ПОЧЕТОКОТ ОД ГОДИНАВА БЕШЕ  НА ПОЧЕТОКОТ ОД ГОДИНАВА БЕШЕ 
НАПАДНАТО ПОЛИЦИСКО ВОЗИЛО, НАПАДНАТО ПОЛИЦИСКО ВОЗИЛО, 
ПРИ ШТО ЗАГИНА ЗОРАН МАРКОВСКИПРИ ШТО ЗАГИНА ЗОРАН МАРКОВСКИ

ПОЛИЦИЈАТА ВО АКЦИЈА ЗА ПРОНАОЃАЊЕ ПОЛИЦИЈАТА ВО АКЦИЈА ЗА ПРОНАОЃАЊЕ 
НА НАПАЃАЧИТЕ НА "АЛФИТЕ"НА НАПАЃАЧИТЕ НА "АЛФИТЕ"


