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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ВЛАДЕЈАЧКИТЕ ПАРТИИ СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА     

РАМКОВНО ЌЕ СЕ БИРААТ 
38 ЛОКАЛНИ ШЕРИФИ

Така како што всушност 
и се очекуваше - имену-
вањето на началниците 

на подрачните единици на 
Министерството за вна треш-
ни работи претставуваше 
врел костен за владејачката 

Во државава ќе има 38 полициски станици, чии командири 
ќе ги избираат локалните власти. Вака се договорија 
владејачките партии СДСМ и ДУИ. Ова е решението кое 
во форма на Предлог за измени и дополнувања на За-
конот за внатрешни работи ќе биде испратено до Соб-
ранието. 

Сè уште не е решено дали командирите ќе ги избира советот 
на општината на чија територија е полициската станица 
или за нив треба да гласаат и советите на околните опш-
тини.

да се изберат само осумте 
регионални полициски на-
чалници. Ставот на СДСМ бе-
ше дека со новата формула 
треба да се избираат 38 ло-
кални началници. 

На крај договорот беше 

ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ, ПОРАНЕШЕН 
МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ПРЕДЛОГОТ НЕ НУДИ ЕФИКАСНА 
БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛОТ

"Во основа сум против тоа началниците 
на полицијата (на локално ниво) да ги из-
бираат советите на општините, поради тоа 
што ќе се нарушат системот на хиерархија и 
ефикасноста во дејствувањето. Ваквата из-
нудена 'децентрализација' може да биде че-
кор поблиску до федерализација на држа-
вата и централната власт да ја изгуби кон-
тролата над одредени територии во севе-
розападниот дел на Република Ма ке донија. 
Но, согласно  охридскиот Рамковен договор, 
Законот за локална самоуправа и Законот за 
внатрешни работи, децен тра лизацијата ја за-
фаќа и полицијата и не сум убеден дека има 
политичка и државничка мудрост, да се 
променат ваквите решенија. Парцијално гле-
дано, доколку само шефот на локалната по-
лиција на предлог на ми ни стерот за вна-
трешни работи го избира со ветот на оп шти-
ната, може да биде хендикеп, особено до-
колку тимот со кој ќе раководи на оп штин ско 

ниво, му го поставува мини стерот за вна-
трешни работи. Ако сакаме ефикасност во 
работата, тогаш шефот на локалната полиција 
мора да има надлежности и во кадровската 
политика, во спротивно тој може да биде 

коалиција. Преговорите меѓу 
партнерите кои ја сочинуваат 
оваа коалиција ги изместија 
работите од колосек и вре-
мето го потрошија за поли-
тика и банални работи, на-
место да се потрудат и да се 
погрижат за намалување на 
криминалот во единиците на 
локалната самоуправа. Ра зи-
дувањата се однесуваа на 
пра   шањето колкумина ло-
кални началници на поли-
цијата ќе се избираат според 
Рамковниот договор. ДУИ ба-
раше тоа да важи за секоја 
од 84-те општини како ге не-
рален законски став, а потоа 
врз основа на објективни 
кри   териуми да се каже која 
од општините може да го 
оствари ова право и на тој 
начин да се стесни бројката 
на локални началници. Ми-
нистерот за внатрешни ра-
боти Љубомир Михајловски 
велеше дека рамковно треба 
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     ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИЦИСКИ НАЧАЛНИЦИ

ВЛАДИМИР ПАНДОВСКИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА 
ЗА ОРУЖЈЕ

НАЧАЛНИКОТ НА ЛОКАЛНАТА 
ПОЛИЦИЈА - НАЈОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА ВО 
ОПШТИНАТА

"Во наредниот период еден од нај-
важните предизвици за севкупното ма-
кедонско општество е решавање 
на проблемот со големите коли-
чества не легално оружје од воено 
потекло (авто матско оружје, мин-
ско екс полизивни средства и сл.), 
кое не само што пре дизвикува зго-
лему вање на криминалот, туку ди-
ректно ја загрозува и нацио нал на-
та безбедност на нашата држава. 
Многу често во јавноста неле-
галното оружје се третира како 
прашање ис клучително од крими-
нален аспект. Ме ѓутоа, иако ова 
оружје е поврзано со крими нал-
ните дејства, сепак во Ре пуб лика 
Македонија нелегалното оружје 
има повеќе политички бекграунд 
отколку криминален во класична 
смисла на зборот. Причината е 
едноставна, со по мош на силата на 
оружјето се из деј ствувани поли-
тички притисоци и ре шенија во 
вонинституционална по стапка, што се-
како е лош показател за нашата иднина, 
бидејќи се промовира прак ти ката на ле-
гитимизација на упо требата на на сил-
ството како средство за реа лизација на 
зацртани политички цели.

Затоа и решението на овој проблем 
ќе треба консензуално да го донесат 
политичките партии во еден поширок 

состав, без социјален, етнички или било 
каков друг предзнак, од причина што 
нелегалното оружје е зло за сите и тоа 
секојдневно го зема својот данок во крв 
без оглед на социјалната, половата, на-
ционалната, верската или било каква 
друга припадност на жртвата. Мето до-
логијата и мерките за решавање на 
проблемот со нелегалното оружје ќе 
бидат дефинирани на национално ниво, 
но непосредната реализација ќе биде 
на локално ниво. Тука ќе дојде до израз 
и улогата на самото општинско рако-
водство: советот, градоначалникот и, се 

разбира, началникот на локалната по-
лиција како најодговорно лице за без-
бедноста во рамките на општината. 
Непобитен е фактот дека општините 
кои имаат огромни количества неле гал-
но оружје имаат и највисоки стапки на 
криминал во државата. Зголемениот 
криминал и општата несигурност во 
општината или државата во целост по 
правило е лош амбиент за било какви 

легални бизниси. Во таков случај не 
само што не можеме да сметаме на ст-
рански инвестиции во таквите општини, 
па и државата, туку и постоечките ин ве-
ститори од тие општини ќе го преселат 
својот капитал во посигурни општини 
или во сосема друга држава. Сè тоа ќе 
предизвика намалување на бројот на 
работни места, сиромаштија, беспер-
спективност и нов циклус на криминал 
од најразлични облици (трговија со 
луѓе, дрога, проституција и сл.). Поради 
тоа, борбата против нелегалното оружје 
треба да биде бескомпромисна, ис кре-

на и долготрајна и тоа 
особено на ло кално 
ниво во општините за 
кои се про ценува дека 
имаат го леми коли чес-
тва не легално оруж је 
бидејќи тоа, пред сè, е 
во ин терес на гра ѓаните 
од таа локална за ед ни-
ца. Во иднина, по крај 
акци ите за доб ровол-
ното преда вање на не-
ле гал ното оружје од 
страна на граѓаните 
организи рани на цен-
трално, ре гионално или 
општин ско ниво, неми-
нов ни ќе бидат и си туа-
циите ко га локал ната 
полиција врз база на 
прет ходни цв рсти соз-

нанија, ќе мора и при силно да од зе ма 
оружје, што ќе значи и упад во домовите 
на граѓаните. 

За да не се соз да ваат било как ви тен-
зии, а осо бено на етнички и на поли-
тички план, акциите за присилно од зе-
мање на оружјето, мора да бидат про-
фесионално изве дени со почи ту ва ње 
на сите за конски процедури и по мож-
ност со ме ѓуна родни набљу ду ва чи".

изолиран, или често пати премостуван. Ма кедонија има 
огромни безбедносни про бле ми, висок степен на корупција, 
криминал со елементи на насилство, загрижувачки размери 
на наркоманијата, мало летничкиот криминал и др., како и 
недоволно обезбедена граница. Во Кондово и во други под-
рачја дејствуваат во оружени - криминални групи, и натаму 
се трупа оружје, што сè заедно налага висок степен на ор-
ганизираност  на поли цијата, за на поуспешен начин да се 
справиме со сите овие предизвици. Новите законски ре-
шенија, особено последниот предлог на СДСМ (во 38 оп-
штини началникот да го избира советот на општината), не ну-
дат соодветен одговор - ефи касна борба против крими-
налот.

Како и да е, со промените ќе се соочиме со локални ше-
рифи, кои помалку ќе го слушаат министерот, а повеќе пар-
тиските лидери, што негативно ќе се одрази и на безбедноста 
на граѓаните, но и на безбедноста на државата во целина".  

постигнат, па така 38 ко ман-
дири на полициски станици 
од општа надлежност ќе се 
избираат според она што е 
предвидено во охридскиот 
Рамковен договор. Станува 
збор за 34 поранешни под-
рачни единици на МВР плус 
4 нови, кои би добиле таков 
статус.

Но, сè уште не е решено 
прашањето кој ќе го избира 
полицискиот началник од 
листата од најмалку тројца 
предложени кандидати од 
МВР. Дали само советот на 
општината во која е седиш-

тето на полициската станица 
или и советите на другите 
општини, кои ги покрива ис-
тата станица. За ова пра ша-
ње беа понудени две ал тер-
нативи. Според првата, ко-
мандирот на полициската ста  -
ница од општа надлеж ност го 
избира советот на оп штината 
во која е седиштето на ста-
ницата, а според дру гата, на-
чалникот ќе го из би раат со-
ветите на општи ните, кои ги 
покрива таа по ли циска ста-
ница. Кое реше ние ќе се из-
бере ќе се знае до гласањето 
во Собра нието. 


