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СТАРИОТ ЗАКОН НА ЏАНГО АДУ Т Н  

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Новата извршна власт предводена 
од премиерот Никола Груевски 
експресно го усвои Законот за 

полиција. Тој влезе во собраниска про-
цедура, а наскоро за него ќе треба и да 
се гласа. Станува збор за истиот Закон 
кој го подготви претходната извршна 
власт, односно тогашното МВР на чело 
со министерот Љубомир Михајловски, 
а беше блокиран во Владата затоа што 

Наскоро пред 
народните избраници ќе 
се најде Законот за 
полиција. Истиот оној кој 
го подготви прет ходната 
владејачка гар нитура, а 
новиот владин кабинет го 
ус вои експресно. Ос та-
нува нејасно зошто оваа 
Влада го понуди Законот 
од прет ход ната извршна 
власт, поконкретно од 
тогаш ното МВР, пред во-
дено од министерот Љу-
бо мир Михајловски-Џан-
го, кога не само што се-
гашната опозициона 
ДУИ, туку и денешната 
владејачка гарнитура од 
ВМРО-ДПМНЕ имаа број-
ни забелешки за него. 

Реакциите за усвое ни от 
Закон се дека ста нува 
збор за стар за кон на 
нова Влада. На ваквите 
констатации мини стер-
ката Јанку лов ска излезе 
со свој коментар: 
"Најголем дел од 
забелешките кои беа 
предочени од прет ход-
ната владина гарнитура 
од стручни причини беа 
одбиени. Ќе настојуваме 
во РМ да се создаде поли-
тич ка клима која ќе ово з-
можи негова целосна 
имплементација".

Најавата на лидерот на 
Демократската унија за 
интеграција, Али Ахмети, 
дека ќе бидат во 
Собранието секогаш кога 
ќе треба да се гласаат 
закони за прашања од 
Рам ков ниот договор, а ќе 
се појават и кога ќе се гла-
са Законот за поли ци ја, ги 
збуни народните 
избраници на кои не им е 
јасно дали за овој Закон е 
потребно Бадентерово 
мно зин ство, на кое се 
пови кува ДУИ. 

Демократската унија за интеграција не 
се согласуваше со она што беше пред-
видено во него. 

Иако станарите од "Илинденска" бб 
без никакви измени и дополнувања го 
испратија овој Закон во законодавниот 
дом, останува нејасно зошто оваа Влада 
направи ваков потег? Премиерот, како 
што велат од неговата партија, со овој 
чекор немал намера "да ги принуди 
ДУИ побрзо да се вратат во со бранис-
ките клупи, туку да замине во Брисел со 
адут в рака. Европа препорача Законот 
за полиција да биде готов пред до не-
сувањето на извештајот за напредокот 
на Македонија, кој е најавен за крајот 
на идниот месец". 

Всушност, веќе подолго време ев роп-
ските институции нè предупредуваат 
де ка нашата иднина за влез во ев роп-
ското семејство зависи токму од овој 
Закон. Него требаше да го донесе прет-
ходната владејачка гарнитура, но беше 
ставен во фиока, зашто ни се ближеа из-
борите и немаше време да се доработи 
текстот во однос на забелешките на 
ДУИ. Беше најавено дека за него ќе се 
изјаснува новиот парламентарен со-
став. Тоа најверојатно и ќе се случи, но 
со сменети улоги на народните из бра-
ници. 

ОПСТРУКЦИИ
Интегративците и тогаш и денес 

прават опструкции за да се оневозможи 
донесувањето на овој Закон. ДУИ сè уш-
те не може да се помири со фактот дека 
е опозициона партија и продолжува да 
тактизира со своето (не)учество во ра-
ботата на Собранието. За разлика од 
неа, велат познавачите на состојбите, 
со прифаќањето на Предлог-законот за 
полиција ДПА й се "одмаздува" на пар-
тијата на Ахмети и им дава до знаење 
дека полициските началници Албанци 
ќе бидат предложени од владината 
ДПА, а не од локалната власт на ДУИ.  

Појавувањето на лидерот на инте-
гративците на свечената седница по 

НЕ САМО ШТО ЈА ЗЕДЕ 
МИНИСТЕРСКАТА ФОТЕЛЈА 
НА ЉУБОМИР МИХАЈЛОВСКИ-
ЏАНГО, ТУКУ ГО ПРИФАТИ 
И НЕГОВИОТ ЗАКОН, 
АКТУЕЛНАТА МИНИСТЕРКА 
ГОРДАНА ЈАНКУЛОВСКА

повод 15-годишнината од независноста 
на државата и упатената порака дека ќе 
бидат во Собранието секогаш кога ќе 
треба да се гласаат закони за прашања 
од Рамковниот договор, а ќе се појават 
и кога ќе се гласа Законот за полиција, 
кој за нив не е прифатлив и нема да го 
гласаат, предизвика паника во со бра-
ниските клупи. 

"Овој Закон не може да се усвои без 
Бадентер. Кога ќе станува збор за за кони 
поврзани со 'Бадентер', ДУИ и ПДП ќе бидат 
во Собранието 24 часа", изјави Ахмети.
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 А НОВАТА МИНИСТЕРКА ЈАНКУЛОВСКА

ДАЛИ "БАДЕНТЕР" 
ВАЖИ САМО ЗА ЕДНО 
"МАЛЦИНСТВО" ВО 

"ЏАНДАРСКИТЕ" ПРОЕКТИ?

Станува очигледно дека нив ната цел 
е јасна - да се комплицира ус војувањето 
на проектите на Владата за кои е пот-
ребно Бадентерово мно зин ство. Но, на 
пратениците не им е јасно дали за овој 
Закон е потребно такво мнозинство.

Велат дека ќе чекаат експертите да 
се изјаснат за ова прашање, но ми нис-
терката за внатрешни работи Гордана 
Јанкуловска потенцира: "Независно од 
толкувањата на експертите дали е по-
требен Бадентер, како Влада ќе се оби-
дуваме да обезбедиме што поширока 
поддршка за Законот, особено заради 
чувствителноста на материјата".

ЗАБЕЛЕШКИ

ДУИ имаше многу забелешки за пр-
вичната верзија на Законот за полиција. 
Тогаш, пратеникот Рафиз Алити побара 
двојно да се намали полицискиот анга ж-

Во законодавниот дом никој со сигурност не 
може да прецизира дали за овој Закон е потребно 
Бадентеровото мнозинство. Наспроти експертите, 
пратениците на СДСМ и на ДУИ даваат потврден 
одговор на ова прашање. Професорите Љубомир 
Фрчкоски, Владо Поповски, Рената Дескоска, Та-
ња Каракамишева и Осман Кадриу се едногласни 
дека според Рамковниот договор не е предвидено 
Законот за полиција да се гласа со Бадентерово 
мнозинство. Според нив, тој Закон не "задира" во 
националните и во културните права на заед ни-
ците. Тие се повикуваат на Амандманот 10 од Ус-
тавот, во кој пишува дека за закони кои директно 
ги засегаат културата, употребата на јазиците, 
образованието, личните документи и употребата 
на симболите, Собранието одлучува со мно зин-
ство гласови од присутните пратеници, при што 
мора да има мнозинство гласови од присутните 
пратеници од немнозинските заедници. 

Постојат и размислувања според кои такво мно-

зинство треба затоа што полицијата ги издава 
личните документи посочени во десеттиот аман д-
ман. 

Сепак, ако се појави проблем околу овој прин-
цип, решението треба да се бара во сè уште не-
формираниот Комитет за односи меѓу заедниците. 
Што ќе се случи доколку овој Комитет одлучи де-
ка е потребно Бадентерово мнозинство? Ќе се 
обез беди ли доволен број гласови? Реалноста е 
ваква - ако ДУИ и ПДП обезбедат 20 гласови про-
тив, тие ќе треба да обезбедат 21 глас - за. Имаат 
12 сигурни од ДПА. Се бараат уште 9 гласови од 
пратениците од етничките заедници. Но, постои и 
друга варијанта, а таа е да ги прифатат забе леш-
ките на ДУИ за Законот, оние кои силно ги кри-
тикуваа пратениците од ВМРО-ДПМНЕ кога пар-
тијата беше во опозиција. Ситуацијата можат да ја 
сменат тројцата пратеници на ПДП, кои не се 
појавија на свечената седница во законодавниот 
дом.

КОЈ ЌЕ ЈА ГАРАНТИРА БЕЗБЕДНОСТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 
ПОЛИЦИСКИТЕ СТАНИЦИ? (ПОЛИЦИСКАТА СТАНИЦА ВО 
ВРАТНИЦА БЕШЕ НАПАДНАТА СО ЗОЛЈИ ВО 2005 ГОДИНА)



16  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  637 / 15.9.2006

полициски станици. 
Во таа прилика Алити изјави: "Секако 

дека Албанците се во незавидна по-
ложба во овој аспект, така што ние има-
ме многу малку кадри кои можеме да ги 
предлагаме за да ги исполнуваат тие 
услови, да бидат началници или коман-
дири на полицијата".

Од МВР побара неговите сона род-
ници - полицајци задолжителната поли-
циска заклетва да ја даваат на албански, 
а не на македонски јазик. 

Тогашните опозициони партии забе-
лежаа дека во Законот има многу не-
прецизности, особено во полициските 
овластувања. Во првата верзија МВР по-
нуди помал број сектори за внатрешни 
работи. Наместо 12 сега се 8 - Скопје, Ку-
маново, Тетово, Штип, Охрид, Струмица, 
Битола и Велес, но и плус 5 полициски 
станици, кои сега се 33. Се предвидува 
командирите на станиците да ги из би-
раат општинските совети од тројца кан-
дидати предложени од министерот. Из-
борот на сите останати полициски функ-
ционери и натаму ќе го прави ми нис-
терот. Со Законот се прецизира по ли-
циската употреба на сила и на оруж је. 

И покрај строгите правила пред ви-
дени во Законот, особено во однос на 
про фесионалниот полициски стаж, чу-
ди зошто ДПА се толку попустливи за 
разлика од ДУИ. Сепак, познавачите на 
состојбите велат дека на овој начин 
ВМРО-ДПМНЕ и ДПА им ја намалуваат 
моќта на локалните власти каде доми-
нира ДУИ, кои се повикуваат на Законот 
за локална самоуправа. 

КОНСТРУКТИВНОСТ
Дали воопшто Законот ќе се донесе? 

Амбасадорот на ЕУ во Македонија, Ер-
ван Фуере, се надева дека во Собра-
нието успешно ќе се гласа за него.

"Ќе ја охрабриме ДУИ да биде дел од 
Собранието. Тие имаат важна улога. Тоа 
й го кажавме на министерката, ќе ја ох-
рабриме Владата да се вклучи во раз-

говори со ДУИ и да развијат дијалог за 
да имаат доверба и да се вратат во Со-
бранието", изјави Фуере.

И американската амбасадорка во др-
жавава, Миловановиќ, повика на кон-
структивност. 

"Ќе продолжиме да работиме оние 
кои не се во Владата да играат кон струк-
тивна улога. Исто така, многу е важно 
оние кои се во Владата да направат про-
стор тие кои не се во Владата да при-
донесат со својата конструктивност во 
процесот", рече  амбасадорката на САД 
во РМ, Џилијан Миловановиќ.

На потег е власта, која ќе ја бара под-
дршката од сите пратеници немаке дон-
ци, а потоа ќе ги брои гласовите кои се 
не опходни за овој Закон да помине во 
Со бранието. 

Странците притискаат за Законот, а 
Ахмети бара средба со Груевски за да го 
праша каков е ставот на премиерот за 
начелата од Рамковниот договор, што 
со Законот за полиција, оној истиот кој 
ДУИ го оспоруваше изминатиов период 
и за кој најави дека нема да гласа, ќе го 
донесе ли новата Влада законот за при-
мена на албанскиот јазик?

Во јавноста веќе струјат инфор-
мации дека најверојатно ДУИ нема 
да се врати во Собранието пред да 
изминат 100 дена од новата извршна 
власт. Но, како што коментираат нео-
фицијалните извори, интегратив ци-
те се нашле затечени затоа што не 
очекувале овој Закон толку брзо да 
се најде во Собранието. Ахмети и не-
говите сопартијци сакале да интер-
венираат преку амандмани, но не 
знале како да го направат тоа, би деј-
ќи ако се врателе во законодавниот 
дом сами ќе си го демантирале соп-
ствениот став дека премиерот Гру-
евски не го почитувал ставот на Ал-
банците. 

"Масло" на огнот долева пра ша-
њето дали интегративците ќе се оби-
дат својот амандман да го протнат 
преку СДСМ или ДПА? Од Социјал-
демократскиот сојуз ги демантираат 
ваквите шпекулации и коментираат 
дека тоа би било премногу проѕирно 
и дека ако можело така тоа ќе го сто-
реле и порано. Се поставува и друго 
прашање - дали ако ПДП се врати во 
законодавниот дом, ДУИ преку нив 
ќе го достави својот амандман? 

Од партијата на Џафери комен ти-
раат дека со Законот за полиција се 
давале добри рамки за безбедноста 
на граѓаните и ако требало Баден те-
рово мнозинство тогаш тие разгле-
ду вале можност за изнаоѓање ре ше-
ние. 

 ПОЛИЦАЈЦИТЕ НА СВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА (ДУИ  ПОЛИЦАЈЦИТЕ НА СВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА (ДУИ 
ПРОТЕСТИРАШЕ ЗА ИЗБОРОТ НА НОВАТА ВЛАДА, А ГО ПРОТЕСТИРАШЕ ЗА ИЗБОРОТ НА НОВАТА ВЛАДА, А ГО 
"КОЧИ" И ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА)"КОЧИ" И ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА)

ДАЛИ "ЏАНГОВИОТ" ЗАКОН Е ТОЛКУ ДОБАР ДАЛИ "ЏАНГОВИОТ" ЗАКОН Е ТОЛКУ ДОБАР 
ШТО АНБЛОК ОДИ ВО СОБРАНИЕ И ПРЕД ШТО АНБЛОК ОДИ ВО СОБРАНИЕ И ПРЕД 
ОНИЕ КОИ НЕКОГАШ ГО КРИТИКУВАА...?ОНИЕ КОИ НЕКОГАШ ГО КРИТИКУВАА...?

ман  предвиден за началничките и за 
командирските позиции во полицијата 
од 12 години, како што предлага МВР, 
на 6 години за началници на 8 сектори 
или од 10 на 5 години за командири на 


