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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА
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ПОЛИЦИЈАТА ГИ 
"СКАРА СДСМ И ДУИ"!?

ЗА "ПОЛИЦИСКИОТ" ЗАКОН ЌЕ СЕ "РАСПРАВААТ" 
ИДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРЦИ

Во време на избори, кога не маме за-
кон за полиција, кога не се дефинирани 
полициските ов ластувања, кога се од-
ложи при мената на новиот закон за 
оруж је, откако претходно добро се во-
оружаа агенциите за обез бе дување, 
може полесно да се ма нипулира со 
граѓаните. Како во вакви услови ќе 
имаме фер и демократски избори? Кој 
ќе ја гарантира безбедноста на гла сач -
кото место?

Намерно или нена мер-
но донесувањето на 
законот за полиција 

се одложи за по изборите. 
Дали тоа е нечие смислено 
сценарио и дали сега во 
пред  изборието не се сака да 
се нарушат односите со коа-
лициониот партнер, Демо-
кратската унија за инте гра-
ција, за која знаеме дека има-
ше многу забелешки околу 
првичната верзија на зако-
нот, особено за превисокиот 
полициски стаж од 12 го ди-
ни за некој да стане начал-
ник на централните или на 
регионалните полициски 
служ би? Претставниците на 
албанската заедница сакаа 
полесно да се дограбат до 
началничките позиции на 
службите и на секторите за 
внатрешни работи. Сепак, за 
вакви функции потребно е 
соодветно образование, од-
носно наместо приоритет да 
й се дава на соодветната и 
правична застапеност на ет-
ничките заедници, пред ност 

треба да има квали тет ното 
образование на кад рите. 

Како и да е, можеби доц-
нењето на овој закон некому 
му оди во прилог! Во време 
на избори, кога не се де фи-
нирани полициските ов лас-
тувања, кога се одложи при-
мената на новиот закон за 
оружје, откако претходно до-
бро се вооружаа аген ци ите 
за обезбедување, може по-
лесно да се манипулира со 
граѓаните. Како во вакви ус-
лови ќе имаме фер и де мо-
кратски избори? Кој ќе ја га-
рантира безбедноста на гла-
сачкото место?

ДИЛЕМИ

Иако сега законот за оруж -
је е во втората фаза, неговата 
првична верзија предизвика 
многу дилеми, но и страв од 
тоа што ло кал ните шерифи 
ќе се избираат рамковно. 
Началниците на полицијата 
на локално ниво треба да ги 
избираат со ве тите на оп шти-
ните, но на тој начин може да 
се наруши системот на хие-
рархија и ефикасност на деј-
ствување. Ваквата изнудена 
децен тра лизија, како што во 
една при лика рече и по ра-
нешниот министер за вна-
трешни ра боти на РМ, Павле 
Трајанов, може да биде че-
кор по блис ку кон федера ли-
зација на државната, а цен-
тралната власт да ја изгуби 
контро ла та во северо запад-
ниот дел на Македонија. Ќе 
се соо чи ме со локални ше-
рифи, кои помалку ќе го слу-
шаат ми нистерот, а по ве ќе ќе 
бидат партиски по слуш ници, 
што негативно ќе се одрази 
на безбедноста на граѓаните 
и на државата во целина. 

Новите законски реше ни-
ја не нудат соодветен од го-

Демократската унија за интеграција имаше многу за бе-
лешки за првичната верзија на законот за полиција. Спо-
ред партијата, МВР сакаат да воведат преголем про фе-
сионален полициски стаж од 12 години за некој да стане 
началник на централните или на регионалните полициски 
служби. Пра теникот Рафиз Алити побара двојно да се на-
мали поли цис киот стаж предвиден за началничките и за 
командирските позиции во полицијата од 12 години, како 
што предлага МВР, на 6 години за началници на осумтте 
сектори или од 10 на 5 години за командири на полициски 
станици. Така, сме та Алити, ќе им се даде шанса на младите 
кадри, а ќе има и повеќе Албанци во конкуренција за на-
чалници.

"Секако дека Албанците се во незавидна положба во 
овој аспект, така што ние имаме многу малку кадри кои 
можеме да ги предлагаме за да ги исполнуваат тие услови, 
да бидат началници или командири на полицијата", вели 
Рафиз Али ти, пратеник од ДУИ.

Од МВР Алити побара неговите сонародници-полицајци 
задолжителната полициска заклетва да ја даваат на ал бан-
ски, а не на македонски јазик. Додека тој до полицијата упа-
туваше политички барања, опозиционите пратеници за-
бележаа дека во законот има многу непрецизности, осо-
бено во полициските овластувања. На полицајците кои 
при  ведуваат, легитимираат или претресуваат им се даваат 
од врзани раце. Претставниците на МВР ветија дека ќе ги 
при фатат добрите забелешки во втората фаза од законот. 
Во пр вата верзија МВР понуди помал број  сектори за вна-
трешни работи. Наместо 12 сега се 8 - Скопје, Куманово, Те-
тово, Штип, Охрид, Струмица, Битола и Велес, но и за 5 по-
голем број полициски станици, кои сега се 33. Ко ман ди-
рите на станиците ќе ги избираат општинските совети од 
тројцата кандидати предложени од министерот. Из бо рот 
на сите останати полициски функционери и натаму ќе го 
прави министерот. Со законот се прецизира полициската 
употреба на сила и оружје. Со него на униформираните 
полицајци им се дозволува и дополнителна стопанска деј-
ност по работното време.
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вор за ефикасна борба про-
тив криминалот и бор бата 
против нелегалното оружје, 
кое најмногу го има на ло кал-
но ниво, бидејќи тоа, пред сè, 
е во интерес на граѓаните. 
При решавањето на овој проб-
лем до израз треба да дојде 
уло гата на општинското рако-
водство, Советот, гра до на-
чал никот, и началникот на 
полицијата, како најод го вор-
но лице. 

Во општа паника за одр-
жувањето на изборите, како 
да подзаборавивме дека ние 
немаме закон за полиција, 
кој го имаат речиси сите зем-
ји во регионот. Да не беше 
опомената од високиот прет-
ставник на ЕУ за надворешна 
и безбедносна политика, Ха-
виер Солана, немаше да се 
крене и толкав прав околу 
законот. 

На неодамнешната средба 
со шефицата на македонската 
дипломатија, Илинка Ми тре-
ва, во Брисел, Солана из ра-
зил жалење за доцнењето на 
законот за полиција и упатил 
куп забелешки до нашите 
влас ти. Сепак, опомените кои 
дојдоа од овој висок прет-
став ник на ЕУ генерално не-
ма многу да променат во на-
мерите на Владата ова за-
конско решение да го ста ви 
на второто место на списокот 
на приоритетите веднаш по 
судските реформи. Преми-
ерот Бучковски вети дека до 
крајот на мај законот ќе биде 
испратен до Собранието, но 
него најверојатно ќе треба 
да го гласаат новите пра те-
ници, односно тој ќе биде 
прв европски тест за новиот 
парламентарен состав.

ЗАБЕЛЕШКИ

Законот за оружје е од го-
лемо значење за реформите 
во МВР, но се остави во фио-
ка, бидејќи немало време да 
се доработи и да се поправат 
грешките околу изборот на 
локалните началници. Во 
Предлог-законот за полиција 
избирањето на полициските 
началници не било усо гла-
сено со законите за локална 
самоуправа, а не била ре гу-
лирана ниту улогата на гра-
доначалниците во целиот 
процес. Иако овој закон бе-

ше помпезно најавуван, како 
еден од шесте приоритетни 
зафати барани од Европа, 
нема ништо од тоа. 

"Приоритетот им е даден 
на законите за судството. Не 
знам кога ќе се одвиваат из-
борите, односно кога ќе би-
дат закажани. Од тоа зависи 
со која динамика ќе оди и 
овој закон", изјави минис те-
рот за внатрешни работи, 
Љубомир Михајловски.

Предлог-законот има број-
ни забелешки кои беа спом-
нати и во февруарскиот из-
вештај на високиот ко ме сар 
за национални малцин ства. 
Меѓу забелешките се и дека 
полициските овласту ва ња 
не биле добро дефи ни ра ни, 
во законот не била ак цен-
тирана битната компонента 
на европските полиции, ма-
кедонската да стане полиција 
на заедницата. Дури била 
испуштена дефиницијата за 
најважната полициска рабо-
та-апсењето. Таа не била 

спом ната во овластувањата, 
немало разлика меѓу пре-
трес и преглед на граѓани. 
Поради неможноста Владата 
и МВР да одговорат на овие 
барања, тие го пролонгираа 
носењето на законот. 

Сепак, од ДУИ потврдуваат 
дека имаат забелешки оти 
одредени решенија биле сп-
ротивни на охридскиот Рам-
ковен договор: Законот за ло-
кална самоуправа. 

Горан Павловски, шеф на 
кабинетот на МВР, објаснува 
дека без оглед на тоа што 
законот е готов, во рамките 
на собраниската расправа ќе 
се остави простор за аманд-
мани од сите евентуално не-
задоволни страни.

Павловски го оценува 
овој  закон како исклучително 
важен затоа што со него се 
регулираат полициските ов-
ластувања и постапувања, а 
при тоа потенцира дека та-
ков закон веќе е донесен во 
сите земји во регионот. Пред-
ност имаат законите за ст-
ранци и за гранично упра ву-
вање, затоа што тие се повр-
зани со олеснувањето на ви з-
ниот режим. 

МВР во своите редови бара инспектори за специјални 
истражни техники и за прикриени операции. Биле по-
требни во Одделот за борба со организираниот криминал. 
Треба да работат прикриено, во тајни операции, да се 
приклучат внатре во криминалните мрежи за шверц на 
дрога и оружје и криумчарење мигранти.

Интерниот конкурс трае до 20 април. Опозиционата 
ВМРО-Народна обвинува дека тие прикриени агенти се 
бараат сега за да може власта да ги искористи за избори.

Ова не е единствен предизборен конкурс во МВР, се ба-
раат и полициски аташеа за седум амбасади. Според На-
родна, овој конкурс не е законски и има цел полициските 
шефови, блиски на СДСМ, да добијат дипломатска работа 
за две години. Од МВР негираат дека овој конкурс е не-
законски, туку дека тоа е по одлука на Владата и во со глас-
ност со полициските реформи.

Високи полициски инспектори објаснуваат дека ло ги-
ката на Народна држи, функционерите кои чувствувале 
де ка можат да останат без позиција во МВР по изборите, 
очекувале спас како полициски аташеа во дипломатијата.


