
20  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 593 / 11.11.2005

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЧЕ    

ПОТЕШКО Е Д 
ВАЛКАН ПОЛ 
ДА ФАТИШ К  

Првиот човек на Ми-
нистерството за вна-
трешни работи, Љубо-

мир Михајловски, станува сè 
поголема пречка, односно 
трн в око за големите кри-
миналци, но и за домашните 
политичари, кои сакаат да ги 
контролираат активностите 
на македонската полиција. 
Имено, деновиве Џанго пов-
тори дека нема да прави от-
стапки или компромис во од-
нос на борбата против ул ич-
ниот, организираниот и теш-
киот криминал. Тој исто вре-
мено нагласи дека ќе се спро-
тивстави на секоја ак ци ја 
или на шпекулативна ин-
формација, која е пласирана 
од страна на криминалните 
центри на моќ, со цел да го 
урне дигнитетот на поли цај-

Пред доаѓањето на Љубомир Михајловски-Џанго 
во фотелјата на МВР, внатре вработените 
биле де зорганизирани и обесхрабрени, од-
носно се чув ствувало некомпактност во ра-
ботењето. Зошто? Постојат многу аргументи 
кои треба длабоко да се проанализираат.

"Значи, ви кажувам нема да дозволиме никакви 
лаги или интриги, кои произлегуваат од кри-
минални структури, да ги обесхрабрат на-
шите полицајци. Ние мораме да го за шти-
тиме оној полицаец кој работи чесно на ули-
ца и мораме да го охрабриме да работи. Ина  -
ку, ќе имаме ситуација кога целата маке дон-
ска полиција ќе се плаши да преземе со од-
ветни мерки", потенцира првиот човек на ова 
Министерство.

ците, односно да ги уништи 
"Алфите", кои во овој момент 
го ризикуваат животот за да 
ги вратат редот, мирот и без-
бедноста на улиците. Ми-
хајловски уште потенцира 
дека во секоја полиција во 
светот има валкани "џан да-
ри" и дека тоа не претставува 
феномен само за Македонија. 
Затоа мора реално да се гле-
да на работите, наведувајќи 
дека и самото Министерство 
нема корист од криењето по-
датоци за ваквиот вид при-
мери, како и за нивното не-
регуларно работење, кое сè 
почесто се употребува во не-
гативна конотација т.н. пр е-
чекорување на овластува-
њата. Излезот од ваквата си-
туација Џанго го бара во чо-
вечкиот потенцијал, поточно 

во избор на квалитетни по-
лицајци. Само таквата инвес-
тиција ќе предизвика подо-
брување во работата на, ка-
ко што рече Михајловски, 
при падниците на МВР, посо-
чувајќи дека за него нема 
раз лика дали тој им припаѓа 
на најниските или на најви-
соките структури во Минис-
терството.   

ИЗБРКАНИ ОКОЛУ 250 
ВРАБОТЕНИ

Министерот Михајловски 
укажа дека пред неговото 
седнување во жешката фо-
телја во МВР, состојбата во 
самото Министерство, нај бла  -
го кажано, била турбу лен тна, 
а внатре вработените биле 
де  зорганизирани и об ес храб-
рени, односно се чув ству ва-
ло некомпактност во рабо те-
њето.

"Знам дека пред 2005 го-
дина сите претходни ми нис-

три настојувале да направат 
сè најдобро за државата и за 
Министерството, и не се сом-
невам во тоа, но зборувам за 
овој период во кој имаме го-
лем напредок во стабили за-
цијата на безбедноста на др-
жавата, како од областа на 
организираниот и тежок кри-
минал, така и во севкупната 
безбедносна состојба, која е 
далеку подобра од измина-
тите години", истакна Џанго.

Според него, активностите 
кои ги презема МВР се се-
којдневни, а при тоа стотици 
полицајци спроведуваат мер-
ки за да го отстранат кри-
миналот од улица. За тоа се 
потребни човечки ресур си, 

кои треба да бидат добри, а 
уште повеќе да бидат об ез-
бедени  со соодветна оп рема. 

"За да не изгледам дека 
ова сум го кажал или го из-
мислувам ќе повторам, по-
ради сторени кривични де-
ла, во изминатиот период, од 
улица, од слобода се лишени 
околу 950 до 1.000 лица. Зна-
чи, не за тековната 2005 го-
дина, туку за сторени кри-
вични дела од изминатиот 
период, кои ни беа на увид. 
Тоа не се лица кои работат во 
фабриките, туку работат кри-
минал. За да бидат фа те ни 
тие луѓе МВР вложи огромни 
напори, затоа што требаше 
да се расчистат улиците, а 
граѓаните да можат посло-
бодно да се движат во сре ди-
ните каде што живеат", об-
јаснува Михајловски. 

Тој потенцира дека пара-
лелно со оваа акција било 
нор мално, како и во сите зем-
ји, во 2005 година да се слу-

НАЈДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ИМА ВО СФЕРАТА НА ОФОРМУВАЊЕТО НА ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА
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  СНИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА МВР 

 А ПРОНАЈДЕШ 
ИЦАЕЦ ОТКОЛКУ 
РИМИНАЛЕЦ!

што во најголем број случаи 
се работи за класични поли-
циски случаи, класично ап-
сење. Значи, за да ја пот кре-
пам констатацијава, крими-
налот бил и ќе постои. Но, тој 
секогаш има различна ди-
намика. Имате периоди кога 
е во намалување, а некогаш 
има и зголемување. Не го-
виот интензитет зависи од 
многу работи, на пример, од 
временски периоди, настани 
и политички збиднувања, ре-
гионални случувања итн.", по-
сочува првиот полицаец на 
МВР.

Во врска со прашањето на 
внатрешната контрола во МВР, 
која го испитува рабо те њето 
на полицајците, однос но да-

но јавно ја кажав, таа е од 35 
до 50. Но, во исто време, по 
сопствена иницијатива, по 
оперативни сознанија за вна-
трешни неправилности во 
работата, МВР имаше из вр-
шено илјадници контроли, 
кога кажувам илјадници не 
држете ме за збор, повеќе од 
2.400. Ние немаме интерес 
да ги криеме случаите каде 
имало пречекорувања или 
криминал во полицијата. На 
пример, вие бевте сведоци 
кога неодамна јавно обја вив-
ме дека имаме учество на 
припадници на МВР во кри-
минал. Тоа за самото Ми нис-
терство претставува најго ле-
ма опасност. Значи, можете 
да замислите дека тој по ли-
цаец го фативме во разбој-
ништво итн. Што сакам да 
кажам? Тие припадници ги 
нарекуваме валкани поли-
цајци, а такви има секаде во 
светот. Тоа не е феномен са-
мо за Македонија. Ги има во 
цела Европа, ги има во Аме-
рика итн. МВР мора да има 
ефикасна внатрешна кон-
трола за јасно да испрати  
порака до секој вработен де-
ка мора нормално да ги по-
читува законските прописи. 
Но, повторно нагласувам, 
нема да дозволиме со лажни 
пријави, лажни инсинуации, 
што можеби е несвојствено 
во западните земји да има 
такви ситуации, да се сака да 
се уништат ефективните сл уж-
би или истраги кои по ли-
цијата ги прави. Значи, нема 
да дозволиме никакви лаги 
или интриги, кои произле гу-
ваат од криминални струк-
тури, да ги обесхрабрат на-
шите полицајци. Ние мораме 
да го заштитиме оној поли-
цаец кој работи чесно на ули-
ца и мораме да го охрабриме 
да работи. Инаку, ќе имаме 
ситуација кога целата маке-
донска полиција ќе се плаши 
да преземе соодветни мерки. 
Јас ова го укажувам, бидејќи 
ние имавме напад, се спом-
нуваа 'алфи', 'алфи'... и не зн ам 
што е толку модерно да се 
зборува така за нив, тоа се 
припадници на полициските 
служби, кои во моментов ра-
ботат најризични работи. За 
нивната плодна работа кусо 
се пишуваше во весниците, 
или дека врз нив фрлиле бом-
би, двајца се во болница, но 
затоа имаше многу страници 

чуваат нови кривични дела.
"Значи, моравме да се бо-

риме со овој криминал и со 
оној кој се појави во 2005 
година. Сега повторно се 
враќам на мојата поранешна 
изјава дека постојат кри ми-
нални структури во земјава 
на кои не им одговара вак-

вото расчистување, а да не 
зборувам за групации на лу-
ѓе од меѓународен криминал, 
кои со разни шпекулации и 
дезинформации, тенден ци-
озно настојуваат да ја мини-
мизираат, односно да ја при-
кажат работата на полицијата 
како брутална, и покрај тоа 

ли има или нема пре че ко-
рувања во нивните по стапки, 
Михајловски рече де ка во ова 
истражување ра ботат го лем 
број припадници на по ли ци-
јата.

"Ние имаме човечки ре-
сурси, кои работат во вна-
трешната контрола во МВР, а 
ги испитуваат сите случаи 
каде што е пријавено пре че-
корување на овластувањата 
од припадници на поли ци-
јата. Паралелно со тоа ние 
работиме и по сопствени со-
знанија. Значи, не треба не-
кој само да пријави во МВР, а 
потоа ние да реагираме. Име-
но, во МВР работат 13.000 лу-
ѓе, кои имаат свои секој днев-
ни оперативни задачи. Не-
маме служба која денес нема 
допир со граѓани, а при ол-
кави активности во 2005 го-
дина, верувајте дека имаме 
многу мал број пријави под-
несени од граѓани. Во мо-
ментов не ја знам бројката, 

Во Тетово посебната мобилна единица почна да деј-
ствува на 18.1.2005 година и во рамките на своите ак-
тивности откри и фати сторител на кривично дело "уб ис -
тво во обид". Потоа откри 10 сторители на "тешки кр аж-
би", како и сторители на кривични дела "силување", 
"разбојништво", "одземање моторно возило", "недо зво-
лено изработување, држење и трговија со оружје или 
распрскувачки материи". Приведени се 49 лица, кои се 
барани по потерница, 8 лица се приведени под сом не-
ние за кражби и пуштање во оптек фалсификувани па-
ри, а 29 се уживатели на опојни дроги. А откриени се 23 
лица, кои управувале возила со неуредна со об раќајна 
документација. При контрола во возило е пронајден 
пиштол со 12 куршуми, без одобрение, до дека при из-
вршен личен претрес кај осум лица се од земени пиш-
толи за кои сопствениците поседувале одо брение, а во 
пет случаи е интервенирано при на рушен јавен ред и 
мир.

ПОЛИЦИСКАТА СТАНИЦА ВО СЕЛО ВРАТНИЦА БЕШЕ      
НАПАДНАТА СО ЗОЛЈИ!?
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЧЕСНИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА МВР 

за нивното наводно прече-
корување во овластувањата, 
дека 'Алфите' направиле ова 
или тоа итн.  Прашувам, кои 
се нивните пречекорувања? 
Дајте да ги провериме. Ова 
ви го кажувам затоа што не 
се прави само напад врз 'Ал-
фите", туку нападот е врз МВР 
за да се спречи ефи касната 
борба против криминалот. 
Но, при тоа не исклучувам 
дека имаме валкани поли-
цајци. Меѓутоа, по пре зе ме-
ните внатрешни мерки тие 
се отстранети од службата. 
Од МВР се заминати стотина 
полицајци. Против нив има-
ме поднесено кривични при-
јави, а без да ги иницираат 
граѓаните", вели Џанго, кој 
останува на ставот дека со 
ин триги се сака да се пара ли-
зира работата на полицијата, 
но нема да дозволи такво од-
несување во јавноста.

МОБИЛНАТА ЕДИНИЦА 
УСПЕШНО ГИ "ЛОВИ"

Меѓутоа, предупредува де-
ка ако повторно се вра тиме 
во хаосот каков што бе ше, 
односно дојдено е до ед но 
ниво, и ако сега се вра ќаме 
назад, нема втора шан са за 
зголемување на ква ли тетот 
во работата на поли цијата. 
Затоа тој побарал це лосна 
поддршка, и од пози цијата и 
од опозицијата и од јавноста, 
за напредок на по лицијата и 
за квалитетно ра ботење. Слу-
чаите на прече корување не 
се кријат.

"Всушност, внатрешната 
контрола направи да ги за-
јакнеме човечките ресурси, 
добивме луѓе кои се искусни 
полицајци од минатото. Вто-
ро, имаме добра техника, во 
смисла на оперативно ра бо-
тење на улица, затоа што нај-
тешко е да се открие нечесен 
полицаец, а полесно е да ра-
боти со криминалци. Но, вак-
ви контроли има секаде. За-
тоа, тоа не треба да прет ста-
вува чудо за Македонија. По-
ради ова до крај ќе го бранам 
МВР за сите успешни акции 
кои ги имаме, како и за тие 
полицајци кои сме ги избр-
кале од служба, а по разни ос-
нови ние годишно имаме од-
лив од 200 до 250 лица. Зна-
чи, она што го кажав за маке-
донската јавност и при тоа 
многу се коментираше за да 

се создаде некоја фама дека 
полицијата работи лошо, тоа 
не е вистина. МВР работи со 
сите капацитети и затоа нема 
да дозволам политиката да 
се вмеша во работењето на 
полицијата, бидејќи сите ак-
ти вности кои ги преземаме 
се за да добиеме професио-
нал на полиција која ќе ги шти -
ти граѓаните на Македонија", 
истакнува министерот Ми хај-
ловски.

Според статистиката на МВР, 
посебната мобилна ед иница 
на полицијата која по чна да 
дејствува на 15.1.2005 година, 
на подрачјето на Ско пје, откри 
и фати многу сто рители на 
убиство во обид, потоа за 
уцена и изнуда, за неовластено 
производство и пуштање во 
промет нар ко тич ни дроги, 
пси  хотропни суп станци и 
прекурсори. Овие сто рители 
извршиле 175 теш ки кражби и 
38 раз бојништва. Евиден ти ра-
ни се 16 случаи на одземање 
пат нички возила, а во 137 слу-
чаи фатени се ко рис ници на 
наркотични дроги. При пре-
трес на возила и на лица 
пронајдени се 63 парчи ња 
огнено оружје, а при извр шен 
личен претрес пронај дени се 
28 ножа. Во акции на еди ни-
цата приведени се 543 лица, 
кои се барале по по тер ници, а 
во 73 случаи е ин тер венирано 
за нарушување на ЈРМ (фи-
зички напад, на пад на ОСЛ, 
кршење пред мети и сл.). При 
контрола на возила от кри ени 
се и 96 ли ца со неуредна соо-
браќајна документација.

Во Битола мобилната еди-
ница на полицијата почна да 
дејствува на 25.1.2005 го ди на. 
Од тогаш откри сторители на 
21 кривично дело "краж ба" и 
"четири тешки кражби", и по 
едно "силување" и "раз бој ниш-
тво". Во одделни ак ции при-
ведени се 25 лица, кои се ба-
раат на различни потерници, а 
откриени се уш те 21 лице  -  ужи-
ватели на нар котични д р оги. 
Во 39 слу чаи поли ци јата ин-
тервени рала на повик при на-
рушу вање на ЈРМ на улица 
или во угостителски об јект, а 
при из вршени претреси на 
домови и на лица про нај дени 
се че тири пушки, шест пиш-
толи, пет ножа, безбол пал  ка и 
сп реј за онеспо собу вање. При 
контрола на возила откриени 
се 14 лица со не у ред на со об-
раќајна докумен та ција.  

НЕДОЗВОЛЕНА ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ

Во изминатиот период од 2005 година откриени се 
190 кривични дела "недозволено изработување, др-
жење и тргување со оружје или распрскувачки материи", 
за кои се пријавени 223 лица и четири дела "из ра бо-
тување и набавување оружје и средства наменети за 
извршување кривично дело" извршено од четири лица. 
При реализирање на кривичните дела запленети се 311 
парчиња ор уж је (107 пиш то ли, 30 рачни бомби, 30 авто-
матски и 3 по луавтоматски пушки, 27 лов ни пушки, 12 ре-
волвери, 8 ло вни кара би ни, 6 боеви и 5 војнички пуш ки, 

Во периодот од јануари до август 2004 година от кри-
ени се 136 кривични дела "недозволено изработување, 
држење и тргување со оружје или распрскувачки ма-
терии", за кои се пријавени 142 лица и едно кривично 
дело "неовластено производство и промет со општо-
опасни материи" извршено од 5 лица. При реализирање 
на кривичните дела запленети се 154 парчиња оружје 
(88 пиштоли, 20 автоматски, полуавтоматски пушки и 
полуавтомати, 20 ловни пушки, 7 рачни бомби, по 6 ре-
волвери и војнички пушки, 5 воздушни пушки, 2 гасни 
пиштола, 1.919 парчиња муниција и 17.300 пар чиња пе-
тарди. Покрај ова, пронајдени се 710 парчиња оружје и 
експлозивни средства, од кои 15 автоматски и полу-
автоматски пушки, 9 пиштоли, 4 ловни пушки и ловни 
карабини, 2 војнички пушки, 1 пушкомитралез, 108 воз-
душни пушки и 1 воздушен пиштол, 39 малокалибарски 
пушки, 312 рачни бомби, 76 мини, 6 тромблонски мини, 
4 рачни фрлачи на гранати, 76 гранати, 1 гасна бомба, 
1.900 парчиња муниција и 296 килограми и 166 грама 
експлозив и 22.500 петарди. 

17 тром бл он  ски мини, 2 рачни фрлачи на гранати, 52 
гра нати за минофрлач, 3 топовски гранати и 1 екс пло-
зивна мина, 3 воздушни пушки, 2 гасни пиштола, по 1 
снајперска, ма ло калибарска пушка и митралез), 13.506 
парчиња му ни ција, 1 килограм и 151 грам експлозив и 
3.373 пар чиња петарди. Покрај ова, пронајдени се 159 
парчиња оружје и експлозивни средства, од кои 73 гра-
нати, 56 рачни бомби, 4 експлозивни направи, 6 авто-
матски пуш ки, по 5 противпешадиски мини и пиштоли, 
3 тром блон ски мини, по 2 артилериски гранати и полу-
автоматски пуш ки и по 1 ловна пушка, ловен карабин, 
топовски уд ар, 1.342 парчиња муниција, како и 30 за-
палки за рач ни бомби. 


