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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА МИНА 
НИЗ СОБРАНИСКИОТ ЛАВИРИНТ

ВЛАСТА "ГО ШУТНА" БАДЕНТЕР ВЛАСТА "ГО ШУТНА" БАДЕНТЕР 
ЗА ДА СЕ КОЦКА СО ДПАЗА ДА СЕ КОЦКА СО ДПА

Граѓаните треба да имаат 
поблиски врски и потесна 
соработка со т.н. полиција 
на заедницата. Според 
експертите, моделот е 
сличен на полицискиот 
модел во 
Јужноафриканската 
Република. Полицијата 
треба да ја изгуби 
директната командна врска 
со политичкиот врв во МВР, 
а локалните началници ќе 
имаат поголема слобода во 
работата и во планирањето 
на своите акции и ќе 
одговараат пред 
највисокиот полициски 
функционер, директорот на 
Бирото за јавна безбедност.

Пратеникот на ДУИ, Џевад 
Адеми, рече дека нивната 
коалиција смета дека 
Законот не обезбедува 
широк етнички и политички 
консензус, оти не е 
почитувана уставната 
обврска за него да се гласа 
со Бадентерово 
мнозинство, а како што 
посочи, се манипулирало и 
со етничкиот состав на 
Комитетот за односи меѓу 
заедниците.

Последната клапа" околу реа ли-
зацијата на пародичниот собра-
ниски филм за Законот за по ли-

ција мина без учество на ДУИ во гла-
сањето, но и со поделената СДСМ, која 
уште од порано влезе во кастинг лис та-
та за другиот филм што се снима пара-
лелно во Македонија, а тоа е "Син дро-
мот на ВМРО-ДПМНЕ". 

Поради ова, цели триесет дена гра ѓа-
ните на Македонија мака мачеа со по-
зициите на власта и со ставовите на пар-
тијата на Али Ахмети, која се жалеше на 
опструкцијата во законодавниот дом и 
"чекајќи го Бадентер" й овозможи на 
власта да го шутне правилото за да мо-
же да се коцка со довербата на ДПА. 

Згора на сè ова, во овој меѓупериод 
никој не забележа дека во плачките на 
опозиционите партии изостана глав-
ната поента - причината и потребата од 
изгласувањето на новиот Закон за по-

"

лиција. Имено, докажувајќи ја тезата за 
етничката и за националната обеспра-
веност намерно ја пренасочуваа рас-
правата од Законот, кој треба да донесе 
промени во начинот на однесувањето 
на припадниците на полицијата и неј-
зино приближување до народот, од нос-
но до локалната самоуправа, каде се 
случуваат најбизарните настани, убис-
тва, кражби, организиран криминал, те-
пачки, искршени заби итн.

Значи, од страна на власта е фрлена 
уште една коцка, која го прегрме пр ви-
от парламентарен шок, меѓутоа оста ну-
ва да виси прашањето, дали овој Закон 
ќе може да се примени во практиката, 
бидејќи и досега имавме некоја закон-
ска регулатива која беше бојкотирана 
од населението. Во таков амбиент и го-
лема недоверба кон МВР, што е по сле-
дица на настаните од 2001 година, стар-
тува примената на Законот за полиција. 
Но, тој фактички ќе почне да се при ме-
нува по една година, бидејќи ова време 
ќе биде искористено за донесување на 
стотина важни подзаконски текстови, 
кои се темелат врз регулативата од но-
виот Закон. Во овој период, доволно ќе 
имаме време да направиме анализа на 
политичките ставови на македонските 
и на албанските партии, кои беа закот-
вени на две сосема различни страни. 
ДУИ се жалеше дека при донесувањето 
на Законот се заобиколило Бадин те ро-
вото правило,  односно се прекршила 
про цедурата, а Законот ќе биде обжа-
лен пред Уставниот суд. Истовремено 
оваа партија ќе побара средби со ев ро-
дипломатите во Скопје и итн. 

За Законот гласаа 71 пратеник, а 12 
беа воздржани. Меѓу нив 11 од крилото 
на Радмила Шекеринска, која сè уште ја 
води битката за нов лидер на СДСМ. 
Инаку, социјалдемократите беа поде ле-
ни во однос на гласањето по овој За кон.

"За волја на вистината, ова е Закон 
кој го подготви претходната Влада, За-
кон за кој дадов согласност за еден од 
амандманите и доследен сум на да де-
ниот збор. Другите говореа за карактер, 

како треба да се однесуваме. Мислам 
де ка Владо Бучковски вака ќе се одне-
сува во иднина секогаш кога смета дека 
тоа е добро за интересите на РМ", ис-
такна Владо Бучковски, претседател на 
СДСМ.

"Во овој Закон годините никогаш не 
би ле на вакво ниско ниво за така ви со-
ки и одговорни функции во Минис тер-
ството. Денес имате еден допис, на кој 
се потпишани многу вработени во МВР, 
кои не се согласуваат со текстот", потен-
цира пратеникот на СДСМ, Јани Макра-
дули, инаку приврзаник на Шеке рин-
ска.

За ова се огласи и Мисијата на ЕУ во 
Ма ке донија, која оцени дека Законот е 
битен чекор на реформската агенда на 
земјата но, за жал, стои во дописот, про-
цесот кој водеше кон усвојување на За-
конот покажал дека постојат длабоки 
не доразбирања во однос на клучните 
аспекти.

Во владиното мнозинство на зака ни-
те на ДУИ дека нивните градоначалници 
нема да го почитуваат Законот препо з-
наа нерационални чекори.

"Во 1992 година такви изјави даваше 
Момчило Краишник, а таквите изјави и 
чекори на никого ништо добро не му до-
несоа", изјави Влатко Ѓорчев, пратеник 
од ВМРО-ДПМНЕ.

"Од денес јавно се раѓа нова коа ли-
ција, јас би ја нарекол инаетчиска коали-
ција меѓу Али Ахмети, Радмила Шеке-
рин ска и Бранко Црвенковски", изјави 
потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи.

Инаку, иако Законот за полиција е 
усвоен тој ќе почне да се применува ду-
ри по една година. За тој период, МВР 
ќе треба да донесе уште 140 под закон-
ски акти, правилници и управни акти. 
Прво ќе се донесат ургентните подза-
конски акти, а тоа се оние за избор на 
локалните полициски началници, што е 
во надлежност на општинските власти. 
За нив ќе треба минимум три месеци, а 
потоа општините сами ќе можат да 
избираат командири на 38 полициски 
станици.


