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Р Е Ц И К Л И РА Н  
РАБОТЕН СТАЖ ЗА 
ПАРТИСКИ КАДРИ 

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ЖЕС ТОК А РАСПРАВА ЗА ЗАКОНОТ       ЗА ПОЛИЦИЈАЖЕС ТОК А РАСПРАВА ЗА ЗАКОНОТ  

МОЖЕ ЛИ БРОЈОТ НА ПАДНАТИТЕ ЛИВЧИЊА ДА СЕ 
СПОРЕДИ СО БРОЈОТ НА ПОТРОШЕНИТЕ ДЕНАРИ ЗА 
ИЗБОРНАТА КАМПАЊА

Едно нешто што ветија пратениците 
на ДУИ, а го исполнија, е нивното 
"кочење" на Законот за полиција. 

Интегративците се вратија во со бра-
ниските клупи, конкретно за овој Закон, 
но буквално на секој можен начин го 
блокираа неговото донесување, а уште 
на почетокот на оваа собраниска рас-
права беше сосема јасно дека тешко ќе 
оди неговото изгласување. На овој со-
браниски состав му беа потребни не-
колку дена за меѓусебни обвинувања, 
изговори кој и како ја нарушил про-
цедурата, а спикерот Георгиевски не-
колку пати го повикуваше собраниското 
обезбедување. Пратениците на ДУИ 
удираа по масите, несакајќи да се по-
мират со новата улога во Собранието 
да бидат опозициона партија. Се за се-
даваше во напната атмосфера... Зако-
нодавниот дом повеќе личеше на цир-

Полицискиот службеник 
ќе се легитимира, а ќе се 
намали и неопходниот стаж 
за добивање раководна 
функција во МВР, и тоа за 
началник на сектор од 12 на 
6 години, а за командир од 
10 на 6 години.

СЦЕНАРИЈА
Интегративците се вратија во зако-

нодавниот дом откако не им успеа ини-
цијативата за нова лидерска средба кај 
премиерот Груевски, а министерката 
Јанкуловска потенцира - аргументите 
за Законот да се изнесат во Собранието, 
зошто Законот е предмет на собраниска 
дебата. И од Кабинетот на Црвенковски 
потврдија дека, откако Груевски про-
ценил дека во моментов лидерската 
средба би била нецелисходна, и прет-
седателот нема намера да организира 
средби од таков тип.

Тоа беше доволно да се "запалат" 
страстите на интегративците.

"Нема да дозволиме непочитување, 
газење врз Рамковниот договор. Може 
да се има впечаток и можеби е така, де-
ка малкумина, поединечно, нè поддр-
жуваат во Собранието, може да се има 
впечаток и дека надвор од Собранието 
немаме директна поддршка, но главно 
е дека ние сме на прав пат", изјави Аг-
рон Буџаку. 

На моменти се поставуваше и пра-
шање дали се заладени односите меѓу 
ДПА и ВМРО-ДПМНЕ, затоа што и ДПА 
имаше свои барања за Законот за по-
лиција, намалување на стажот за рако-
водните функции во МВР и полициски 
сектор во Струга. Подоцна се шпе кули-
раше дека ДПА се согласиле Струга да 

командирот на полициска станица се 
намалуваат на само шест години. И по-
крај овие измени, кои станаа составен 
дел од Законот, ДУИ не го смени ставот, 
само ја смени тактиката - не тропаат по 
говорницата, а продолжија да рас пра-
ваат. Нема да го поддржат Законот за 
полиција и потенцираа дека имаат и 

кус отколку на место каде што се носат 
закони и каде се одлучува за иднината 
на државата. 

По неколкудневно препукување 
почна расправата по амандманите на 
Законот за полиција. Но, како што по ч-
наа, парламентарците уште долго не-
ма да замолчат, а нивните дискусии ќе 
траат... 

не биде деветти сектор во замена за ве-
тувањето началник да биде Албанец.

По најавата дека ќе се оди со на-
малување на границата на потребните 
години на стаж за раководните функ-
ции, само за две години, беа доставени 
амандмани со кои годините на стаж кај 
началникот на секторот за внатрешни и 

ВО НАПНАТА АТМОСФЕРА 
ГО ОБРАЗЛОЖИ ЗАКОНОТ 
ЗА ПОЛИЦИЈА, ВО КОЈ 
ЌЕ БИДАТ ВМЕТНАТИ И 
НЕКОЛКУ АМАНДМАНИ, 
МИНИСТЕРКАТА ГОРДАНА 
ЈАНКУЛОВСКА
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други концептуални разлики. Апелираа 
до сите градоначалници да не го при-
фатат донесувањето на Законот за по-
лиција, зашто со него општинските по-
лиции ќе имаат мали надлежности. 

"Не би сакал да прејудицирам ниту, 
пак, да предвидувам какви било црни 
сценарија кои би можеле да се случат, 
меѓутоа ситуацијата е јасна, доколку 
овој Закон не се гласа со двојно мно-
зинство или со Бадентеров механизам, 
секако дека тој ќе предизвика не за до-
волство кај албанската етничка заед ни-
ца. Кои ќе бидат мерките и која ќе биде 
формата на изразување на тоа неза до-
волство не би можел сега да пре ју ди-
цирам", изјави Муса Џафери од ДУИ. 

Министерката Јанкуловска потврди 
дека правичната застапеност е причина 
за амандманите. ЛДП нема да го под-
држи Законот. Од партијата велат дека 
овие измени се скандалозни. Јован Ма-
насиевски потенцира: "Не стои ар гу-
ментацијата дека нема доволно кан ди-
дати од етничките заедници, туку спо-
ред наше длабоко убедување, намерата 
е комплетно сите клучни полициски 
функции да бидат заземени од партиски 
војници, прв пат вработени во ман-
датот на претходната Влада на ВМРО-
ДПМНЕ".

За овој Закон постои и поделеност 
меѓу СДСМ. Бучковски му потврдил на 
Груевски дека ќе гласа за Законот, а за 
разлика од него, Шекеринска потен-
цира дека пратеничката група не се про-
изнела по измените. 

ПРЕПУКУВАЊА
Сепак, овие амандмани се толкуваа и 

како задоволување на желбите на ДПА, 
во замена за нивната конструктивност. 
Се препукуваа со ДУИ, си реплицираа 
за тоа од каде ги рециклираат поли цис-
ките кадри. На моменти беше доведено 
во прашање и учеството на ДПА во Со-
бранието.

Координаторот на пратеничката гру-
па на ДПА, Ружди Матоши, се закани ка-
ко тие нема да учествуваат во работата 
на Собранието и го обвини спикерот 
Љубиша Георгиевски дека е попустлив 
кон ДУИ со што "создава хаос во Со бра-
нието и дозволува да зборува кој ко га 
сака". 

Во продолжението на амандманската 
расправа за Законот за полиција, коор-
динаторот на ДУИ, Рафиз Алити, го по-
вика Матоши да се извини за изнесените 
обвинувања дека ДУИ е одговорна за 
повеќе од 200 убиства во Тетово, на пра-

вени во време кога беше дел од власта. 
Матоши револтирано одговори дека 
нема намера да се извинува бидејќи, ка-
ко што рече, за сè што кажал има факти 
"кои потврдуваат дека ДУИ четири го-
дини го стимулирала криминалот и уби-
вала Албанци". 

За Законот има многу амандмани. 
Ми нистерката прифати неколку, но не и 
оние со кои се бараа и СВР Прилеп и 
СВР Кочани. Мина амандманот на Роза 
Топузовска-Каревска, според кој во ид-
нина полицискиот службеник ќе се ле-
гитимира, не по барање на гра ѓанинот, 
туку тоа ќе биде негова обврска. Откако 
амандманот ја доби поддршката од си-
те пратенички групи, го прифати и ми-
нистерката Јанкуловска. 

И за овој амандман имаше циркуска 
расправа. 

Во текот на расправата пратеничката 
група на ДУИ поднесе 60 амандмани за 
Законот за полиција. Тоа се интервенции 
на владините амандмани со кои пр вич-
ниот текст претрпе измени. Меѓутоа, ба-
рањата на интегративците се кон тра-
дикторни. Во еден свој амандман  пред-
лагаат за директор на јавна безбедност 
да се именува лице со 4 години работно 
искуство, ако се докажал како добар 
менаџер, а со друг амандман да има ра-
ботно искуство од 30 години.  


