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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Доколку цел на сите граѓани во 
оваа држава е интегрирањето на 
Македонија во ЕУ и во НАТО и 

ако еден од условите за да се најдеме 
таму е успешното спроведување на за-
коните, конкретно на Законот за поли-
ција, тогаш зошто од петни жили некој 
се труди да го оневозможи неговото 
спро ведување. Иако овој Закон стапи 
во сила од неодамна, ДУИ се заканува 
дека нема да го спроведува во општи-
ните во кои тие имаат мнозинство во 
советите, бидејќи не биле консултирани 
при неговото донесување. Покон крет-
но, тоа би значело дека во Тетово, Гос-
тивар, Струга, Дебар и во Чаир, каде гра-
доначалници се членови на ДУИ, би 
има ло негова блокада. Но, за да не се 
случи тоа интегративците го условуваат 
премиерот на нивниот лидер да му ги 
до  стави подзаконските акти за тие да 
можат да интервенираат со свои забе-
лешки. А една од нивните главни забе-

Дали интегративците 
навистина имаат забелешки за 
Законот за полиција или, пак, 
продолжуваат со практиката 
на негодување за да не изгубат 
од својот континуитет на 
однесување? Колку основата 
на овој проблем е во суетите 
на албанските политичари, 
поконкретно во занесот на 
ДПА дека токму таа ќе ги 
предлага полициските 
началници Албанци, односно 
тоа нема да биде задача на 
локалната власт на ДУИ? Има 
ли за ова прашање 
разминување меѓу 
надлежностите на локалната и 
централната власт? За жал, од 
засегнатите не добивме 
одговори на овие прашања. 
Сепак, останува 
констатацијата дека 
интегративците, колку и да се 
спротивставуваат на 
предложените кандидати за 
локални шерифи, Законот ќе 
се спроведува. Последниот 
збор ќе го има Министерството 
за внатрешни работи.

лешки се однесува на изборот на ко-
мандирите на полициските станици, при 
што бараат Советот на општината да го 
избира командирот, да бара одго вор-
ност, но и да има право да го раз ре ши 
ако процени дека несовесно ја вр ши 
работата. Според предвиденото за кон-
ско решение, Советот на општината го 
избира командирот по предлог на МВР, 
а неговото разрешување е исклу чи-
телно во надлежност на Минис тер-
ството. 

Како што е познато, носењето на 
овој Закон доцнеше. Требаше да биде 
донесен од претходната владејачка гар-
нитура, но го донесе оваа власт, пред-
водена од ВМРО-ДПМНЕ. Европските 
пријатели постојано нè предупредуваа 
за неопходноста од негово донесување, 
но само што стапи во сила, по сè из гле-
да, ситуацијата се враќа на почеток. Со-
очени со заканите на ДУИ за нова бло-
када се прашуваме дали повторно ќе ја 
гледаме истата слика како онаа од ми-
натогодишните инциденти во законо-
дав ниот дом кога се носеше овој Закон 
и кога тие тропаа по маса, но и пре диз-
викаа жолчна атмосфера во македон-
ското Собрание. Колку нивниот бојкот 
и неприфаќањето на предложените кан-
дидати за командири на полициските 
ста ници може да ја влоши и онака крев-
ката безбедносна состојба?

За жал, иако се обидовме да стапиме 
во контакт со интегративците за да ни 
од говорат на ова прашање, но и на пра-
шањето дали и кога ќе ги достават свои-
те забелешки до Владата, не успеавме 
да добиеме одговор. Или беа надвор од 
државата, или не сакаа да даваат изјави 
за овдешните случувања. Всушност, од 
Џеват Адеми, ДУИ, побаравме коментар 
за оваа тема, но тој ни потенцира дека 
доколку сакаме може да ни даде изјава 
за случувањата во Косово, но не и за 
овдешната ситуација. Во оваа прилика 
сите нив ги прашуваме: дали живеат во 
Република Македонија и дали се за гри-
жени за оваа држава, како што знаат 
многу пати да кажат? Или, пак, нивната 
среќа ќе биде многу поголема ако го 
видат Косово независно, отколку ако ја 
видат Македонија во евроатлантските 
структури? 

АКТИ
"По донесувањето на Законот за по-

лиција минатиот септември, ни беше 
ветено дека нашите предлози ќе бидат 
вградени во подзаконските акти. Нив 
тре баше да ги подготвиме со ВМРО-
ДПМНЕ. Но, од тоа ништо не се спро-
веде. На последната средба Ахмети од 
Груевски побара увид во подзаконските 
акти, но немаме одговор. Политички е 
несериозно да се очекува ДУИ да го 
спро ведува Законот кога Владата не нè 
вклучи во неговата подготовка", во ед-
на прилика изјави Муса Џафери. 

Од Вла дата објаснуваат дека ќе ги 
разгледаат предлозите на интегративци-
те кога тие ќе ги достават.

Но, практиката покажува дека на ин-
тегративците континуирано нешто им 
пречи во оваа држава и постојано го 
креваат својот глас. Следствено на тоа е 
и прашањето дали тие навистина имаат 
забелешки за одредени законски про-
екти или, пак, така реагираат за да би-
дат актуелни во јавноста, односно не-
годуваат за да не го изгубат континуи-
тетот на своето однесување. А тоа, пак, 
подразбира уцени, закани, притисоци...

Логично на тоа е и дилемата за За-
конот за полиција. И во текот на рас пра-
вата кога се носеше овој Закон, пар ти-
јата на Али Ахмети имаше многу забе-
лешки. Иако во основа беа против не го-
вото носење и имаа голем број аманд-
мани, Законот беше донесен и тој прак-
тично доби поддршка од речиси сите 
пар ламентарни партии. А освен тоа бе-
ше намален и полицискиот стаж за рако-
водни функции во МВР, нешто на што ин-
систираше и ДУИ. Неговото донесување 
го поздравија Советот на Европа и Ев-
ропската комисија. Сепак, до неговото 
имплементирање во практика требаше 
да се донесат голем број подзаконски 
ак ти. ДУИ можеше да ги достави своите 
забелешки. Сега веќе Законот е влезен 
во сила и тој треба да се имплементира 
така како што е предвидено во неговите 
одредби. Но, по сè изгледа, проблемот 
зошто ДУИ би го бојкотирала Законот 
има друга природа. Всушност, основата 

ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧУВА СО ИЗБОРОТ НА КОМАНДИРИТЕ ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧУВА СО ИЗБОРОТ НА КОМАНДИРИТЕ 
НА ПОЛИЦИСКИТЕ СТАНИЦИ ВО ОПШТИНИТЕ КАДЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СТАНИЦИ ВО ОПШТИНИТЕ КАДЕ 
ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ ЙЙ ПРИПАЃА НА ДУИ, ЧАИР ПРИПАЃА НА ДУИ, ЧАИР
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"ПРВИОТ ПОЛИЦАЕЦ" СО "ПРВИОТ ПОЛИЦАЕЦ" СО 
ПРВ И ПОСЛЕДЕН "ЛАФ" ПРВ И ПОСЛЕДЕН "ЛАФ" 
ЗА ЛОКАЛНИОТ ШЕРИФ ЗА ЛОКАЛНИОТ ШЕРИФ 
на овој проблем е во суетите, ко нк рет-
но, во препукувањата меѓу владината 
ДПА и опозиционите интегративци. Уш-
те кога се носеше Законот партијата на 
Мендух Тачи им потенцираше на албан-
ските противници дека владината ДПА 
ќе ги предлага полициските началници 
Албанци и дека тоа нема да биде ло кал-
ната власт на ДУИ. На овој начин, како 
што коментираат познавачите на сос-
тојбите, ВМРО-ДПМНЕ и ДПА им ја на ма-
лувале моќта на локалните власти каде 
доминираат интегративците, односно 
иако локалната власт, конкретно Со-
ветот на општината, ќе го избира ло кал-
ниот шериф, тој ќе биде по предлог на 
министерот.

ОПАСНОСТИ
Но, има и поинакви размислувања 

кои се движат во насока на тоа дека со 
овој Закон им се давала поголема са-
мостојност на советите на општините 

кои практично го назначувале коман-
дирот на полициската станица. 

"Имаме висок степен на децен тра-
лизација и засега нема причини за било 
каква блокада на примената на овој За-
кон. Ако постојат некои спорни точки 
око лу предлагањето на можните кан-
дидати, тие можат да се надминат. Цел е 
на овие функции да дојдат луѓе про фе-
сионалци и тоа од редот на вработените. 
Не гледам причини да ја опструираат 
примената на овој Закон, особено во 
општините каде ДУИ има мнозинство и 
има свои градоначалници. Ако не се 
спроведува овој Закон, тогаш при чини-
те се од друга природа. Не е во интерес 
на граѓаните ДУИ или било која по ли-
тичка партија да го блокира спрове ду-
вањето на Законот за полиција", вели 
поранешниот министер за внатрешни 
работи и коалиционен партнер на ВМРО-
ДПМНЕ, Павле Трајанов.

Сепак, прашан за тоа кои ќе бидат 
опас  ностите доколку Законот не се 

спро   ведува на терен и дали се можни 
слични сценарија во законодавниот дом 
како оние кога се носеше Законот, тој 
потенцира: 

"Нема опасност, има законско ре ше-
ние. Ако советите не се согласат, тогаш 
на крај одлучува министерот, односно 
министерот го има последниот збор. 
Но, во секој случај кога станува збор за 
предложените кадровски решенија, тоа 
се внатрешни кадри, разликите мо ра 
да се надминат и Законот мора да се 
спроведува без разлика дали тие се со-
гласуваат или не. Во секој случај, ре ал-
но не е добро интегративците постојано 
да се жалат, а уште помалку тоа да го 
прават надвор од државата, а и да ка-
жуваат дека има закони кои се на штета 
на Албанците, што апсолутно не е точ-
но. Кога станува збор за инцидентите 
во Собранието, нивната опструкција бе-
ше мотивирана, пред сè, затоа што не 
беа дел од Владата. Тие наоѓаат причини 
на кој начин да го искажат тоа свое не-
годување и револт, така што прва мож-
ност беше Законот за полиција. Гене-
рално, не верувам дека тие се против 
усвојувањето на Законот, но веројатно 
сакаат да останат доследни на својот 
начин на однесување".

Портпаролот на Владата, Ивица Бо-
цевски, вели дека подзаконските акти 
биле доставени во матичната собра нис-
ка комисија и дека партиите имале увид 
во нив. 

"Досега за подзаконските акти не-
маше забелешки од партиите. Ако ДУИ 
има предлози, нека ги достави, а Вла-
дата и МВР ќе ги разгледаат", вели тој. 

Иво Котевски, портпарол на МВР, по-
тенцира дека ДУИ треба да покаже по-
голема конструктивност во спро ве дува-
њето на Законот за полиција, би дејќи тој 
е донесен за граѓаните, а не за МВР. 

"Со Законот се врши децен тра ли за-
ција, а со тоа полицијата ќе биде по-
блиска со граѓаните. Законот нема дуп-
ки и не остава простор за толкување. 
Ако ДУИ го бојкотира изборот на ко-
мандирите на полициските станици, 
сегашните командири ќе останат на 
функција до изборот на нови. Напра ве-
на е селекција на кандидати за ко ман-
дири и тие листи се доставени до оп-
штините. Досега немаме забелешки од 
советите на општините за предложените 
кандидати", вели Котевски.

ЧЛЕН 24

... Командирот од став 1 на овој член 
се избира со мнозинство гласови од 
вкупниот број советници од страна на 
советот на општината во која е сместена 
полициската станица од општа над-
лежност на Министерството (во ната-
мошниот текст: советот на засегнатата 
општина), од листа која содржи нај мал-
ку тројца кандидати, предложена од 
страна на министерот, меѓу кои барем 
еден кандидат припаѓа на заедницата 
која е во мнозинство во тие општини. 

Ако советот на засегнатата општина 
не избере ниту еден од предложените 
кандидати во рок од 15 дена од денот 
на доставувањето на листата, минис те-
рот ќе предложи втора листа која со-
држи најмалку тројца нови кандидати, 
меѓу кои барем еден кандидат припаѓа 

на заедницата која е во мнозинство во тие општини. 
Ако и по спроведувањето на постапката од став 4 на овој член Советот на засег на-

тата општина повторно не избере ниту еден од предложените кандидати во рок од 
15 дена од денот на доставувањето на листата, министерот по консултација со Вла-
дата, ќе го избере командирот на полициската станица од општа надлежност од две-
те листи на кандидати предложени од министерот, како и тројца дополнителни кан-
дидати предложени од страна на советот на засегнатата општина. 

Министерот го задржува овластувањето за разрешување на командирот на поли-
циската станица од општа надлежност, во согласност со овој закон.

ДУИ ДА ПОКАЖЕ ПОГОЛЕМА ДУИ ДА ПОКАЖЕ ПОГОЛЕМА 
КОНСТРУКТИВНОСТ ВО КОНСТРУКТИВНОСТ ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈАЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА


