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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

"СОНИШТАТА НА ЏАНГО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И СТРУЧНОСТ!?"

ОД СЕКОЕ ДРВО НЕ БИДУВА 
"ШУПЕЛКА И ПОЛИЦАЕЦ"

Министерството за 
вна   трешни работи 
го достави пред ло-

гот за донесување закон за 
по лиција. Станува збор за со-
сема нов законски проект на 
МВР, кој според нашите со-
знанија и истра жувања, пр-
авно претставува еден од 
рет ките закони, чиј текст е 
темелно подготвен и доколку 
претрпи извесни технички и 
лекторски ин тер венции, то-
гаш ќе најде си гурна при ме-
на во прак ти ка та. Меѓутоа, 
најголема пре чка за овој за-
кон и за него вата примена, 
кој сега се на о ѓа во првата 
собраниска фа за, е меша ње-
то на политиката во нор ми-
рањето на чистите поли цис-
ки работи. Имено, според пр-
вичните реакции на прет-
ставниците од ал бан ската 
заедница во Собра нието, тие 
настојуваат да се дограбат 
до началничките позиции на 
службите и на секторите за 

Министерот за внатрешни работи, Љу-Министерот за внатрешни работи, Љу-
бомир Михајловски, се обидува да ги бомир Михајловски, се обидува да ги 
професионализира структурите на професионализира структурите на 
полицијата и истовремено да ја од-полицијата и истовремено да ја од-
бегне политичката стапица која ја бегне политичката стапица која ја 
наметнува партијата на Ахмети.наметнува партијата на Ахмети.

Рафиз Алити од ДУИ бара да се на зна-Рафиз Алити од ДУИ бара да се на зна-
чуваат началници на централните чуваат началници на централните 
служби и на секторите за внатрешни служби и на секторите за внатрешни 
работи, кои имаат само пет години работи, кои имаат само пет години 
работно искуство и три години ми на-работно искуство и три години ми на-
ти на раководна функција. Овие ус ло-ти на раководна функција. Овие ус ло-
ви и правила се надвор од меѓу на-ви и правила се надвор од меѓу на-
родните стандарди и критериуми.родните стандарди и критериуми.

внатрешни ра боти, без да се 
почитуваат ме ѓународните 
стандарди, критериуми и ус-
лови на кан дидатите за овие 
високи по лициски функции. 
Оттаму про излегува и диле-
мата да ли конечно дојде 
време да се дистанцира по-
литиката од работата на по-
лицијата. Во овој случај не 
мо же сè да се гледа низ приз-
мата на Рам ковниот договор, 
односно да се бара соод вет-
на и пра вична застапеност 
на етнич ките заедници, по-
точно ал банскиот фактор не 
смее да креира или влијае 
врз кад ровската екипира-
ност на МВР, без да се по чи-
туваат ме ѓународните норми 
и стан дарди. Што значи тоа? 
На пр и мер, во високото обра-
зо вание кадарот не се со зда-
ва преку ноќ и ако се пови ку-
ваме на Болоњските про це-
си, тогаш и според нив важат 
правилата за наставниот ка-
дар: асистентот треба за три 

години да магистрира и ис-
товремено да објавува на уч-
ни трудови, текстови итн., а 
следните пет години се ре-
зервирани за докторската ди  -
сертација и за интелек ту ал-

временска рамка е при бли-
жна за повеќето земји во ре-
гионот, а за членките на Ев-
ропската унија тоа е "ам ин", 
или претставува најниска чо-
вечка возрасна граница од 

ното самодокажување. Зн а-
чи, ед ен висок полициски 
функционер не може да се 
мери со професор од уни-
верзитет, но исто така, не мо-
же академски интелекту алец 
да стане обичен поли цаец 
или тој подоцна да ра ководи 
со одреден сектор во Ми-
нистерството за внатреш ни 
работи. Ако ја послушаме на-
родната поговорка која вели 
дека од секое дрво не може 
да се направи шупелка, то-
гаш навистина треба сери-
озно да ја сфатиме функ ци-
јата на македонската поли-
ција, нејзината организација 
и работа. Оттаму се враќаме 
на изворот на проблемот, на 
началникот на централните 
полициски служби или на 
секторите на МВР им треба 
рок за да созреат како ви но-
то. Но, тој временски рок не 
смее да биде помал од 10 го-
дини интензивна и конти нуи-
рана полициска работа. Оваа 

која може да се гради фун-
кционерска полициска ка ри-
ера. Затоа, мешањето на по-
лициската дејност со поли-
тиката не води во друг т.н. 
"крив правец", кој нема да ја 
приближи цивилната компо-
нента до задачите на поли-
цијата.

  
СОВРЕМЕН МОДЕЛ

"Министерството за вна-
трешни работи изготви пр ед-
лог за донесување закон и 
пред вас имате еден текст, 
кој произлегува од обврската 
на потпишувањето на Спо-
годбата за стабилизација и 
асоцијација меѓу Европската 
заедница, нејзините членки 
и Република Македонија", ис-
такна Сали Рамадани, др жа-
вен секретар во МВР.

Според него, од самиот 
чин на потпишувањето на 
Спогодбата се создале ус ло-
ви обврската да се реализира 
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и таа да придонесува за на-
шето приближување кон ЕУ. 

"Од сложениот и обемен 
процес на европската инте-
грација произлегува и об-
врската за дефинирање на 
основите за изградба на со-
времен модел на полициска 
организација, во која ќе би-
дат опфатени надлежностите 
на Министерството за вна-
трешни работи на РМ, а нив-
ното тежиште ќе биде во со-
гласност со новите демо крат-
ски процеси во државата. За 
таа цел неопходно е ета бли-
рање на нова полициска ст-
руктура, нови методи на ра-
бота за сузбивање на сите 
нови облици на криминалот, 
особено на транснационал-
ниот, како и третирањето на 
законскиот концепт кој ќе ги 
апсолвира досегашните ис-
куства и тоа ќе претставува 
унапредување на сегашните 
решенија предвидени со За-
конот за внатрешни работи", 
изјави Рамадани. 

Со предлогот за доне су-
вање закон за полиција се 
создаваат формално-правни 
предуслови за етаблирање 
на соодветна безбедносна ст-
руктура која ќе биде по-
ставена врз демократски 
принципи и начела, кои во 
центарот на вниманието го 
поставуваат човекот, него-
вата заштита и почитувањето 
на  основните човекови пра-
ва и слободи, како и ле га ли-
тет и легитимитет во поста-
пувањето на сите државни 
органи, вклучувајќи ја и по-
лицијата како една од ос нов-
ните системи на државата. 

За таа цел земени се ком-
паративните искуства на мно-
гу држави, кои укажуваат на 
добро етаблирање на по ли-
циските работи, односно неј-
зината надлежност, по ли цис-
ките овластувања итн.

"Ние се потпиравме на ис-
куствата на Словенија, Хр ват-
ска, Бугарија, Полска, Унга-
рија, Романија итн. Со ова де-
финитивно се наметнува по-
требата од регулирање на 
овие прашања со посебен за-
кон, кој ќе ги сублимира се-
гашните решенија, кои се во 
согласност со основните по-
стулати на демократското 
општество, а базирани врз 
владеењето на правото, за-

штитата и почитувањето на 
човековите слободи и пра-
ва", вели Рамадани. 

Овој висок полициски сл-
ужбеник посочува дека пред-
ложениот текст на законот 
бил усогласен со стратешките 
документи на МВР, а тоа е Ст-

еден нов закон за полиција, 
кој на некој начин се од не-
сува на работата на поли-
циските службеници, а тоа, 
пред сè, на овластени служ-
бени лица во Министер ство-
то, односно униформираните 
работници и оперативните 
работници, кои досега рабо-
теа во делот на крими налис-
тичката полиција. Битно е да 
се каже дека Законот за вна-
трешни работи и натаму ќе 
егзистира како една капа ко-
ја генерално ќе ги регулира 
внатрешните работи во рам-
ките на полицијата, бидејќи 
согласно процесот на ре фор-
мите овие организациони 
единици се во конкретна 
надлежност на министерот, а 
под него се и два органа во 
состав на МВР, Бирото за јав-
на безбедност и Управата за 
државна безбедност и кон-
траразузнавање", истакнува 
Доревска.

 
ПРВИТЕ РЕАКЦИИ

"Имајќи ја предвид тежи-
ната на законот министерот 
требаше да го објасни  пр-
едлогот за донесување закон 
за полиција, кој треба да би-
де за сите нас, но и да про-
излезе од нас", вели прате-
никот Аднан Ќахил, кој има 
неколку битни забелешки во 
однос на одредени членови 
од предложениот закон.

Според Ќахил, законот тр е-
ба да биде компатибилен со 
другите закони, посочувајќи 
го Законот за државни служ-
беници каде се дадени сите 
називи и звања на служ бе-
ниците. Пратеникот уште гле-
да опасност во член 4, пот-
точка 4 и 5, со кои се регу-
лира една од областите за 
условите за работа на поли-
цијата. Имено, во потточките 
се зборува за донесување и 
за спроведување планови за 
изградба и за користење ин-
формациски системи, однос-
но МВР има право да доне-
сува и да спроведува пла но-
ви за изградба и за корис-
тење на радиокомуника цис-
ките и телекомуникациските 
системи. 

"На втор поглед вие имате 
право да градите паралелен 
телекомуникациски систем. 
Но, дали тоа е идејата или са-

ратегијата за реформи во по-
лицијата, која била усво ена 
од страна на Владата. Исто 
така, законот бил во со глас-
ност и со Акциониот пл ан за 
усогласување на про цесот 
на реформите во поли тич ка-
та, економската, без бед нос-
ната и друга област во зем-
јава.

"МВР е насочено кон ефи-
касно полициско работење, 
организираност, стручност и 
економичност во работата. 
Одговорноста и мотиви ра-
носта на вработените, пла-
нирањето и развојот, како и 

Рамковниот договор и по-
следните измени во Законот 
за внатрешни работи", обја-
снува Доревска.

Со овој закон се фор ми-
раат и четири гранични ре-
гионални центри, а согласно 
овие критериуми истовре-
мено се врши избор на ко-
мандири на тие регионални 
центри. 

"Многуте полициски ов-
ластувања кои досега беа 
регулирани во повеќе за ко-
ни и во подзаконските про-
писи, сега се сублимираат на 
едно место, во рамките на 

 ЗАКОНОТ КОЈ Е НА УДАР НА ПОЛИТИКАТА ЗАКОНОТ КОЈ Е НА УДАР НА ПОЛИТИКАТА

едукацијата на персоналот, 
ќе бидат поврзани со ак цен-
тот на полициската функција 
во служба на сервис на јав-
носта", посочува Рамадани. 

Помошникот на минис те-
рот за внатрешни работи, Ве с-
на Доревска, истакна дека 
прв пат законски се регули-
раат положбата и органи за-
ционата поставеност на ос-
умтте подрачни единици, од-
носно сектори за вна треш ни 
работи, спротивно на она 
што досега беше регулирано 
со посебни подзаконски ак-
ти во рамките на МВР. 

"Во предлогот се дадени 
условите за избор на начал-
ниците на секторите на МВР, 
како и условите за избор на 
командири на полициските 
станици од општа надлеж-
ност, кои произлегуваат од 
согласноста и одредбите од 
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кате нас да нè прислуш ку ва-
те? Има ли ова основа во За-
конот за прислушкување, кој 
ние го донесовме и затоа 
треба да ја примиме ваквата 
порака? Тоа е сериозна ра-
бота!? Ако вие имате право 
да правите телекомуника ци-
ски систем, комплет во МВР, 
тогаш немам коментар. На-
правете го, но за тоа треба да 
имате судски налог за да го 
изградите, тогаш тоа сè ќе 
биде в ред. Затоа, тоа треба 
да се каже децидно и да се 
наброи во законот", истак ну-
ва пратеникот Ќахил, кој по-
сочува на опасноста од при-
слушкување, кое ќе најде 
свое покритие во овој член 
од законот за полиција.

Според него, постои уште 
поголема опасност од соз-
давање паралелен систем, 
кој можеби оваа Влада нема 
да го злоупотреби, но некоја 
друга, тоа сигурно ќе го сто-
ри и за тоа нема да сноси ни-
какви законски после дици.

Во член 9 од предлогот за 
донесување закон за поли-
ција се истакнува дека ми-
нистерот за внатрешни ра бо-
ти најмалку еднаш го диш но 
до Владата на РМ доста вува 
писмен извештај за из вр ше-
ните полициски рабо ти.

Министерот доставува пис-
мен извештај за изврше ните 
полициски работи и до Соб-
ранието на РМ и до ра бот-
ните тела на Собранието, но 
на нивно барање, се вели во 
предлогот.

Во врска со овој член од 
предлогот, координаторот 
на пратеничката група на 
ДУИ, Рафиз Алити, посочува 
дека бидејќи министерот е 
дел од владата, и тој неа ја 
информира за случувањата 
во МВР, не е доволно само ед-
наш да се доставува из веш тај 
до Собранието, односно до 
неговите тела каде што ќе се 
расправа по истиот.

"Мислам дека доколку из-
вештајот од МВР не се при-
фати од страна на Собра-
нието или на работните тела, 
тој треба во рок од 30 дена 
да се врати во Минис тер-
ството и повторно да се раз-
гледува новиот извештај", ве-
ли Алити.

Тој има забелешки и на 
член 15, но за да ја сфатиме 

неговата интенција  треба да 
го елаборираме член 14 од 
понудениот текст на законот 
за полиција, кој се однесува 
на организацијата на поли-
цијата, односно на поли цис-
ките работи во Министер-
ството, кое ги врши Бирото 
за јавна безбедност.

Во надлежност на Бирото 
се: стратешкото планирање, 
следење и анализирање на 

бришење податоци од дело-
кругот на работата на поли-
цијата, учество во вршењето 
одредени сложени работи 
од делокругот на работа на 
организационите единици 
на полицијата, предлагање 
стандарди за опрема и ма-
теријално-технички средства 
за организационите единици 
на полицијата, грижа за под-
готовка на полицијата за деј-

ните полициски служби мо-
же да биде назначено лице 
кое покрај општите услови 
за засновање работен однос 
во полицијата предвидени 
со овој закон, треба да ги ис-
полнува и следниве посебни 
услови: да има завршено ви-
соко образование; да има ра-
ботно искуство во полицијата 
од најмалку 12 години, од 
кои 6 години да бил на ра ко-
водно место.

Токму на овој втор став од 
член 15, Алити од ДУИ, бара 
лицето да има најмалку 5 го-
дини работно искуство и 3 
години поминати на рако-
водна функција. Што сака со 
тоа да постигне? Да се из бег-
нат стандардизираните пра-
вила и меѓународните кри-
териуми и да се наметне по-
литиката како  фактор и еле-
мент за контрола во поли-
циската работа. Токму тука 
се разминуваат "соништата 
на министерот за внатрешни 
работи, Љубомир Михај лов-
ски-Џанго", кој се обидува да 
ги професионализира струк-
турите на полицијата и ис-
товремено да ја одбегне по-
литичката стапица која ја на-
метнува партијата на Ахмети. 
Неговите сили тука не за-
стануваат во "освојувањето 
на полицискиот простор", и 
во член 19 за условите за из-
бор на началник на сектор за 
внатрешни работи се бара 
намалување на работното ис-
куство од 15 на 5 години до-
дека, пак, за раководната 
функција се бара драстично 
намалување на временската 
димензија, од 4 на 2 години. 
Таквите силни интервенции 
провејуваат и во член 21, по-
тоа во член 23 итн. Ова се 
првите реакции на албан ски-
от фактор по повод обело-
денувањето на предлогот за 
донесување на законот за 
полиција. Како понатаму ќе 
се одвиваат работите? Спо-
ред стартот, можни се сите 
комбинации, дури и неве ро-
јатен притисок врз минис-
терот, кој досега им оддо ле-
ваше на нападите и на ба-
рањата на владејачкиот пар-
тнер ДУИ. Но, како ќе одго-
вори сега кога има можност 
да ја истурка варијантата за 
професионализам и струч-
ност?

Пратеникот Рафиз Алити, алијас командант М'суси 
од село Радуша, Скопско, најмногу реагира околу пот-
точката 2 од член 15, кој се однесува на условите за на-
значување началник на централните полициски сл-
ужби.

За началник на централните полициски служби мо-
же да биде назначено лице кое покрај општите услови 
за засновање работен однос во полицијата предвидени 
со овој закон, треба да ги исполнува и следниве по себ-
ни услови: да има завршено високо образование; да 
има работно искуство во полицијата од најмалку 12 го-
дини, од кои 6 години да бил на раководно место.

Токму за овој втор став од член 15, Алити од ДУИ ба-
ра лицето да има најмалку 5 години работно искуство и 
3 години поминати на раководна функција. Што сака со 
тоа да постигне? Да се избегнат стандардизираните 
правила и меѓународни критериуми и да се наметне 
политиката како фактор и елемент за контрола во по-
лициската работа.     

безбедносната состојба и по-
јавите, кои предизвикуваат 
настанување и развој на кри-
миналитетот и настани, кои 
ја доведуваат во опасност 
јав ната безбедност; усогла-
сувањето, насочувањето, ге-
нерален и експертски надзор 
и контрола над работата на 
организационите единици на 
полицијата; собирање, об-
работување, анализа, корис-
тење, евалуација, чување и 

ствување и работа во услови 
на сложена безбедносна со-
стојба и други работи утвр-
дени со закон.

Пратеникот Рафиз Алити, 
алијас командант М'суси од 
село Радуша, Скопско, нај-
мно гу реагира околу пот точ-
ката 2 од член 15, кој се од-
несува на условите за назна-
чување началник на цен трал-
ните полициски служби.

За началник на централ-
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