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СПИСОК НА НАЈЧЕСТО УПОТРЕБУВАНИТЕ КРАТЕНКИ 
 
АРКА – Здружение на граѓани Форум за правата на Ромите - Арка – 
Куманово 
ЕК – Европска комисија 
ЕКЧП – Европска конвенција за човековите права 
ЕСЧП – Европски суд за човековите права 
ЗКП – Закон за кривична постапка 
Избор – Здружение на граѓани Избор – Струмица 
ЈО – Јавно обвинителство 
Коалиција – Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење  
КЗ – Кривичен законик 
КПЕ – Кодекс на полициска етика 
КПТ – Комитет за превенција од тортура при Советот на Европа 
ЛКС – Локални координативни состаноци 
МЗМП- Македонско здружение на млади правници 
МВР – Министерство за внатрешни работи на Република Македонија 
НП – Народен правобранител 
НПМ – Национален превентивен механизам 
ОБСЕ – Организација за безбедност и соработка во Европа 
ОЈО – Основно јавно обвинителство 
ОС – Основен суд 
ОСЛ – Овластено службено лице 
ППЧП – Проект за поддршка на човековите права  
ПС – Полициска станица 
СВКПС – Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди при 
Министерството за внатрешни работи 
ФИООМ – Фондација Институт отворено општество - Македонија 
УНВФВТ – Фонд за жртвите од тортура при Обединети нации 
ЦГИ – Здружение на граѓани Центар за граѓанска иницијатива – Прилеп 
ЦДР – Здружение на граѓани Центар за демократски развој – Тетово 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

 
 
 
1. Резиме 

Проектот за поддршка на човековите права се имплементира од 2004 година 
и има за цел да им помогне на граѓаните кои сметаат дека се потенцијални 
жртви на полициска злоупотреба или тортура. Во периодот од 2004 до 2009 
година Проектот за поддршка на човековите права регистрираше 293 случаи. 

Основна активност на ППЧП е обезбедување бесплатна правна помош за 
лицата кои се потенцијални жртви на полициска злоупотреба или тортура 
преку: 

• интервјуирање и документирање на наводите дадени од страна на 
граѓаните кои се жалат на полициското постапување; 

• помош на потенцијалните жртви да обезбедат соодветна документа-
ција потребна за докажување на повредите при полициското 
постапување; 

• финансиска помош за обезбедување лекарски уверенија со кои се 
утврдува повредата предизвикана од полициското пречекорување на 
овластувањата; 

• финансиска помош за судско-медицинските вештачења потребни во 
истрагата на овластените органи за утврдување на прекумерна 
употреба на сила и тортура од страна на полициските службеници; 

• поднесување претставки и коресподенција со надлежните државни 
органи во име на потенцијалните жртви кои пријавиле случаи на 
полициска злоупотреба или тортура; 

• подготовка и поднесување кривични пријави и застапување на 
жртвите во случај на супсидијарно гонење на сторителите; 

• следење на судските постапки против ОСЛ за злоупотреба или 
пречекорување на службените овластувања, и 

• координирање со надлежните државни органи на локално ниво, со 
цел поефикасна борба против евентуалните појави на полициска 
злоупотреба и тортура. 

Проектот за поддршка на човековите права се имплементира од страна на 
Коалицијата Сите за правично судење, Форумот за правата на Ромите – 
Арка од Куманово, Центарот за демократски развој од Тетово, Центарот 
за граѓанска иницијатива од Прилеп и Избор од Струмица, а е финансиски 
поддржан од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија и од 
Фондот за жртвите од тортура при Обединети нации.  
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Во 2009 година1

За разлика од 2008 година, годинава беа пријавени поголем број случаи на 
прекумерна употреба на сила. Во 2008 година беа пријавени 14 случаи на 
прекумерна употреба на сила со нанесување телесни повреди и 5 случаи на 
малтретирање при вршење на службата, додека годинава се пријавени 21 
случај на прекумерна употреба на сила со нанесување телесни повреди и 5 
случаи за малтретирање при вршење на службата. 

 во рамките на ППЧП беа регистрирани 42 случаја на кои им 
беше дадена бесплатна правна помош. Половина од вкупниот број случаи се 
однесува на поплаки за прекумерна употреба на сила, 14% за незаконско и 
непрофесионално постапување, 12% за малтретирање при вршење на 
службата, 9% за непостапување или непреземање мерки за заштита на 
животот и имотот на граѓаните и по 5% за навредувачко или понижувачко 
однесување, незаконско постапување при претрес и злоупотреба на 
службената должност. 

Во 2009 година продолжи искуството со забележување на случаите на 
спектакуларни апсења, со кои се нарушува приватноста и честа, како и 
угледот на осомничените лица. Во забележаните спектакуларни апсења беше 
регистрирано носење средства за врзување на лицата (лисици), иако во член 
85 од Законот за полицијата се наведуваат 3 случаи кога тие се користат, и 
тоа: 1) за спречување на отпорот на лицата или за одбивање напад насочен 
кон полицискиот службеник; 2) за спречување на бегство на лицата, и 3) за да 
се оневозможи да дојде до самоповредување или повредување на други 
лица. 

Се поставува прашањето дали во сите овие медиумски приведувања 
постоеше барем еден од 3-те елементи што се наведуваат во Законот за 
полиција, имајќи го предвид членот 80 од истиот, со кој се утврдува дека 
средствата за присилба се користат само доколку целта не може да се 
постигне на друг начин, како и дека полицискиот службеник е должен да 
престане со употреба на средството за присилба веднаш штом ќе се 
отстранат причините поради кои дошло до негова употреба.2

Исто така, во овие случаи беше забележливо носење на средства за врзување 
на рацете (лисици)  однапред, иако во членот 85 ставот 2 од Законот за 
полиција се вели дека полицискиот службеник вообичаено му ги врзува 
рацете на лицето зад неговиот грб.

  

3

                                                           
1 Случаите кои се опфатени со правната анализа се регистрирани во период од 1.11.2008 до 
31.10.2009 година 

 Се поставува прашањето зошто при 
спектакуларните апсења лицата имаат средства за врзување однапред, иако 
Законот утврдува дека тоа вообичаено се прави зад грбот на приведеното 
лице, а со тоа се наметнува дилемата дали самиот Закон има недоречености 

2 член 80 и 85, Закон за полиција, Службен весник на РМ, бр.114/2006, 148/2008, 6/2009  
3 член 85, став 2, Закон за полиција, Службен весник на РМ, бр.114/206, 148/2008, 6/2009 
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во поглед на тоа во кои ситуации и според кои критериуми се раководи 
дискрецијата на овластените службени лица за користење на овие средства. 

Највпечатлив настан од делот на непостапувањето на полициските 
службеници беше нападот врз група студенти, познати како Прва архи 
бригада, кои протестираа на плоштадот Македонија против изградбата на 
верски објект на таа локација. Притоа, студентите не беа заштитени од 
полициските службеници во моментот кога друга група со спротивставени 
ставови по истото прашање ги нападна и примени сила врз нив.4

Доколку ги анализираме одговорите на Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди при МВР, може да се констатира дека во најголем 
број за поднесените претставки е констатирана неоснованост. Од добиените 
одговори на СВКПС по поднесените претставки, во 73% е констатирана 
неоснованост, во 10% немало доволно докази со кои би се потврдиле или 
отфрлиле наводите во претставките, додека во 17% е констатирана 
основаност на наводите дадени од страна на граѓаните. 

 

Претставките што ги поднесе ППЧП до Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди при МВР во најголем дел се однесуваа на: 
униформирани полициски службеници (44%); инспектори (17%); посебната 
мобилна единица Алфа (15%); неуниформирани полициски службеници (8%); 
управни служби (4%), како и по 2% за граничната полиција и за аналитичката 
служба при МВР. Во 3 случаи кои беа регистрирани во рамките на ППЧП во 
соработка со Народниот правобранител беше поднесено барање за 
утврдување кривична одговорност до Јавното обвинителство, иако СВКПС за 
нив се произнесе дека се неосновани. 

Според оценката на ППЧП, постои недоволна кадровска и техничка 
подготвеност на СВКПС за спроведување ефикасна и темелна истрага за 
потенцијалните жртви на полициската злоупотреба или тортура, а ваков 
заклучок се наведува и во извештајот на НП за 2008 година5

Како и во изминатите извештаи на ППЧП, и годинава се констатира недовол-
на ефикасност на ЈО во доменот на преземање дејствија за кривичните дела 
за кои се гони по службена должност. Малиот број постапки што се водат 
пред судовите се иницирани најчесто по приватна тужба на потенцијалните  
жртви на полициската злоупотреба, но како пречка и натаму се наведува 
волјата на ЈО од чијашто одлука зависи кога жртвата би поднела супсидијарен 
акт. Оттаму, за предмет што е регистриран во 2006 година беше донесено 
решение за отфрлање на кривичната пријава во 2009 година, со што се дове-
де во прашање ефикасното истражување на полициската злоупотреба или 
тортура. 

. 

                                                           
4 член 5 и 91, Закон за полиција, Службен весник на РМ бр.114/2006, 148/2008, 6/2009 
5 Годишен извештај на Народниот правобранител за 2008 година http://www.ombudsman.mk/ 
default.aspx?cId=104&Lan=MK 
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Судовите и натаму имаат долги постапки за случаите на полициска тортура 
или малтретирање при вршењето на службата. Во некои случаи беа потребни 
неколку години за да биде донесена пресудата, додека во други случаи за 
период од една година беа одржани само 3 рочишта.6

Она што може да се резимира е дека граѓаните сè уште се жалат на 
полициското постапување и имаат потреба од помош во делот на заштитата 
на своите права. СВКПС, како организациона единица на МВР, има потреба 
од кадровско доекипирање, како и техничка опременост за ефикасно 
истражување на поплаките од страна на граѓаните. Воедно, треба да се 
отстрани каква било форма на полициска субкултура

 

7 во случаите во кои 
поплаките се однесуваат на повеќе полициски службеници, но и потребата 
од формирање надворешно и независно тело за контрола и истражување на 
случаите на полициска злоупотреба. Според извештајот на Комитетот за 
превенција од тортура при Советот на Европа од 2008 година, СВКПС не 
може да се смета за независно тело кое може да спроведе итни, темелни и 
делотворни истраги.8

Најголема пречка за ефикасното остварување на предметните права на 
граѓаните е Јавното обвинителство, кое повеќе години ги води предметите за 
подоцна да ги отфрли пријавите. На тој начин се попречува правото на 
ефикасна истрага и итност во постапувањето. Затоа, и во овој извештај 
повторно се потенцира потребата од постоење посебно одделение за 
полициска злоупотреба при ЈО, но и се поттикнуваат граѓаните да ги 
продолжат своите постапки доколку кривичните пријави се отфрлени од 
страна на ЈО. Исто така, потребно е ефикасно судско постапување и 
почитување на принципот на судење во разумен рок, без непотребни 
одложувања за граѓаните кои се жалат дека се жртви на полициска 
злоупотреба или тортура. Ефикасното судско постапување особено го опфаќа 
делот на истрагата, што е најзначаен за обезбедувањето докази. Во 
извештаите на КПТ се наведува дека секогаш кога лицата кои се изведени 
пред ЈО или судија и се жалат на малтретирање од страна на службениците 
задолжени за спроведување на законот, обвинителот или судијата треба да 
наредат форензичко испитување и да ги преземат потребните чекори со кои 
ќе се осигура дека наводните обвиненија ќе бидат соодветно истражени.

  

9

                                                           
6 СК031 и СК075 

 

7 Полициската субкултура постои како: 1. лојалност кон колегите којашто се смета за суштинска; 
2. јавноста или најголемиот дел од неа се доживува како непријател, и 3. сфаќањата на 
полициските службеници вклучуваат и употреба на сила (за повеќе информации види во: 
Полициска етика и деонтологија, проф. Трпе Стојановски 2006, страница 43) 
8 www.cpt.coe.int/documents/mkd/2008-31-inf-mkd.pdf 
9 Извештај на Комитетот за превенција од тортура од посетата на РМ за периодот од 14 до 18 
октомври 2007 година 
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2. Вовед  

Основна цел на Проектот за поддршка на човековите права е да им помогне 
на граѓаните кои сметаат дека се потенцијални жртви на полициска злоупо-
треба или тортура, обезбедувајќи им бесплатна правна помош и покривајќи 
ја медицинската документација потребна за утврдување на повредите 
настанати при евентуалното пречекорување на полициските овластувања. 

Во рамките на Проектот за поддршка на човековите права во периодот од 
1.11.2008 до 31.10.2009 им беше дадена бесплатна правна помош на 40 
граѓани и на 2 здруженија на граѓани. За оваа цел, преку ППЧП се доставуваа 
претставки до СВКПС, Народниот правобранител и се обезбеди финансиско 
покривање на 13 лекарски уверенија и на 1 судско-медицинско вештачење. 

Во првата година од имплементацијата, ППЧП имаше регистрирано 100 
случаи на полициска злоупотреба.10

Во 2008 година во рамките на Проектот беа регистрирани 37 случаи, во кои 
38 граѓани побараа помош сметајќи дека се жртви на полициска злоупотреба. 
Од нив, 38% се однесуваа на телесна повреда, 13% на малтретирање при 
вршење на службaта, 16% на грубо и недолично однесување, 11% на 
непостапување и фалсификување на службена исправа, 5% на злоупотреба на 
службената должност и по 3% на незаконско/непрофесионално постапување 
и повреда на честа и достоинството. 

 За разлика од првата година, во 2006 
година беа регистрирани 62 случаја, а во 2007 година 51 случај во кој 
граѓаните се пожалиле на работата на полицијата. 

Анализирано по региони во рамките на Република Македонија за 2008 годи-
на, во североисточна Македонија беа пријавени 6 случаи на полициска зло-
употреба, во северозападна Македонија 7 случаи, во југоисточна Македонија 
8 случаи, во југозападна Македонија 10 и на подрачјето на Скопје и Велес 6 
случаи во кои граѓаните се жалат на полициска злоупотреба или тортура.11

                                                           
10 Извештај на Проектот за поддршка на човековите права за 2004–2005 година, 
www.hrsp.org.mk 

 

11 ППЧП се спроведува на целата територија на РМ, и тоа: регионот на Скопје и Велес го 
покрива Коалицијата „Сите за правично судење“; североисточниот дел на Македонија го 
покрива „Арка” од Куманово (Куманово, Кратово, Крива Паланка и Штип); северозападниот 
дел на Македонија го покрива „Центарот за демократски развој” од Тетово (Тетово, Гостивар, 
Кичево и Дебар);, југозападниот дел на Македонија го покрива „Центарот за граѓанска 
иницијатива” од Прилеп (Прилеп, Битола, Крушево, Македонски Брод, Ресен, Охрид, Струга, 
Кавадарци и Неготино), додека југоисточниот дел на Македонија го покрива Избор од 
Струмица (Струмица, Гевгелија, Кочани, Радовиш, Берово и Делчево). 
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Во годишниот извештај на Стејт Департментот на САД за почитувањето на 
човековите права во Република Македонија за 2008 година се вели дека 
СВКПС добил 137 претставки за полициско недолично однесување, во кои се 
вбројуваат и 64 претставки за прекумерна употреба на сила.12

Во официјалниот извештај на Народниот правобранител за 2008 година, од 
236 претставки   поднесени за полициските постапувања 17,8% се однесувале 
на употреба на сила

 

13

Во извештајот на Европската комисија за напредокот на Република 
Македонија за 2009 година, објавен на 15.10.2009, е посочено дека во 2008 
година МВР и СВКПС работеле на 34 случаи на деградирачко однесување, а 
во тој период биле поднесени 594 претставки од страна на граѓаните

, 22,88% за непреземање мерки за заштита на животот и 
имотот на граѓаните, 8,9% за задржување во полициска станица подолго од 
24 часа, 9,75% за одолжување, како и 40,68% за друго. 

14

Од наведените извештаи јасно се гледа дека и меѓународните и домашните 
институции нотирале постоење на полициска злоупотреба, при што најчесто 
преовладуваат оние за прекумерна употреба на сила и деградирачко 
однесување. Но, од друга страна, овие податоци не се идентични и секоја 
институција истапува со различен број регистрирани случаи, поради што 
тешко би можело да се оцени која е вистинската бројка на поплаки од страна 
на граѓаните за пречекорување на полициските овластувања од страна на 
ОСЛ.   

. 

Тргнувајќи пак од податоците за изминатите години, со коишто располага 
ППЧП,во 2008 година беа сумирани следниве заклучоци15

• Бројот на евидентираните случаи за 2008, во споредба со  бројот на 
регистрирани случаи во 2007 година, се намалил за 16%. 

: 

• За разлика од 2007, во 2008 година се пристигнати поголем број 
поплаки од страна на малолетни лица. 

• Најчесто, поплаките се доставуваат од Македонци (61% од вкупно 
регистрираните случаи), но ранлива категорија и натаму остануваат 
Ромите (18%) и Албанците (21%), во однос на вкупната застапеност на 
граѓаните кои сметаат дека се жртви на полициска злоупотреба или 
тортура. 
 
 

                                                           
12 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119091.htm 
13 http://www.ombudsman.mk/comp_includes/webdata/documents/Godisen%20izvestaj-2008.pdf 
14 http://www.sep.gov.mk/Default.aspx?ContentID=36&ControlID=IzvestaiEU.ascx- Извештај на 
Европската комисија за напредокот на РМ за 2009 година, објавен на 15.10.2009 година 
15Пристап до правдата – Извештај за заштита на човековите права при полициска злоупотреба 
или тортура 2008, www.hrsp.org.mk 

http://www.sep.gov.mk/Default.aspx?ContentID=36&ControlID=IzvestaiEU.ascx-�
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Оваа анализа којашто го опфаќа периодот на 2009 година ќе покаже дека 
некои од нашите минатогодишни заклучоци се повторуваат, но и дека има 
заклучоци кои се разликуваат, како што е на пример зголемувањето на 
бројот на претставките и категориите полициски службеници за кои се 
поднесуваат претставките. Податоците што ќе следуваат подолу во анализата 
не можат да се споредуваат со извештаите на меѓународните и на 
домашните институции кои се однесуваа за случаи од 2008 година. Она што 
ќе следува подолу не значи единствена бројка на граѓани кои се жалат на 
полициска злоупотреба или тортура, туку само регистрирани случаи во 
рамките на ППЧП, за кои граѓаните дале полномошно и за кои се обезбедила 
бесплатна правна помош. 
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3. Заштита на потенцијалните жртви на                   
    полициска злоупотреба или тортура 

3.1  Регистрирани случаи по региони и по години 

Во рамките на Проектот, во 2009 година се регистрирани 42 случаја, од кои 
41 граѓанин и 2 здруженија на граѓани кои побарале бесплатна правна 
помош, сметајќи дека нивните права се повредени од полициските 
службеници и дека се жртви на полициска злоупотреба или тортура16

 
.  

Табела бр.1: Регистрирани случаи на полициска злоупотреба во 2009 

 
Според податоците од оваа табела, најголем број случаи се регистрирани во 
Скопје и Велес, како и во југоисточна Македонија, за разлика од минатата 
година, кога најмногу регистрирани случаи имаше во југозападна 
Македонија (10).   
 
 
                                                           
16 Овој број на случаи го опфаќа периодот од 1.11.2008 до 31.10.2009 година 

Региони во РМ Евидентирани случаи Евидентирани жртви 

Североисточна 
Македонија 
 (Арка – Куманово) 

9 9 граѓани 

Скопје и Велес 
(Коалиција Сите за 
правично судење) 

14  14 граѓани 

Југоисточна Македонија 
(Избор – Струмица) 

10 9 граѓани 
2 здруженија на граѓани 

Северозападна 
Македонија  
(Центар за демократски 
развој – Тетово) 

1 1 граѓанин 

Југозападна Македонија 
(Центар за граѓанска 
иницијатива – Прилеп) 

8 8 граѓани 

ВКУПНО  42 случаја 41 граѓанин и 2 
здруженија на граѓани 
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Графикон бр.1: Број на регистрирани случаи од 2006 до 2009 година. 
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Во 2009 година продолжи соработката со Народниот правобранител за 
случаите на полициска злоупотреба, која се потврди со потпишување на 
Меморандум за соработка во ноември 2009 година, иако во практиката оваа 
соработка се одвиваше во текот на целата година. Притоа, во регионот на 
Скопје и Велес беа регистрирани случаи на потенцијални жртви на полициска 
злоупотреба и тортура кои првично побарале помош кај НП, но за кои од 
страна на ППЧП се покрија медицинските документации потребни за 
утврдување на нанесените повреди при евентуалните пречекорувања на 
полициските овластувања. Во координација со НП, се покрија трошоците за 
лекарски уверенија во 4 случаи и судско-медицинското вештачење за 1 
случај. 
 
 
Табела бр.2: Покриени лекарски уверенија за потенцијалните жртви на 
полициска злоупотреба или тортура 
 

Региони  Лекарски уверенија  Судско-медицински 
вештачења 

 Североисточна 
Македонија 
(Арка– Куманово) 

4 / 

Скопје и Велес (Коалиција 
Сите за правично судење) 

4 1 

Југоисточна Македонија  
(Избор – Струмица) 

2 / 

Југозападна Македонија 
(ЦГИ– Прилеп) 

3 / 

Вкупно 13 1 
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Во почетокот на 2009 година во рамките на Проектот за поддршка на 
човековите права беа регистрирани 135 активни случаи кои се водеа во 
континуитет во изминатите години, но значителен дел од нив беа затворени 
по барање на странките или поради исполнување на целта17

 

. Во согласност со 
работењето на Проектот за поддршка на човековите права, регистрираните 
случаи се затвораат кога: 1. се искористени заштитните правни механизми и е 
констатирана повреда, при што жртвата смета дека правдата е задоволена; и 
2. надлежните органи утврдиле дека нема повреда, а жртвата не била 
заинтересирана за натамошно водење на случајот. 

 
Табела бр. 3: Вкупен број активни и нови случаи во РМ (по региони) 
 

Региони  Активни    
2004–2008 

Нови случаи 
2009 

Вкупно 

Североисточна 
Македонија 
(Арка– Куманово) 

    8 9 17 

Скопје и Велес 
(Коалиција Сите за 
правично судење) 

    9 14 23 

Југоисточна 
Македонија  
(Избор – Струмица) 

    1 10 11 

Северозападна 
Македонија  
(ЦДР – Тетово) 

    16 1 17 

Југозападна 
Македонија 
(ЦГИ – Прилеп) 

    14 8 22 

ВКУПНО     48 42                                             90 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Североисточна Македонија 11 затворени случаи, Скопје и Велес 25 затворени случаи, 
југозападна Македонија 11 затворени случаи, југоисточна Македонија 14 затворени случаи и 
северозападна Македонија 30 затворени случаи. 
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3.2 Етничка, полова и возрасна структура на  
       потенцијалните жртви 

Од вкупниот број регистрирани жртви, 38 се полнолетни лица и 3 малолетни 
лица,  36 мажи и 5 жени. Споредено со минатата година, забележано е 
намалување на бројот на малолетни лица, како и намалување на бројот на 
жени кои се жалеле на полициска злоупотреба. На пример, во 2008 година 
се регистрирани 4 случаи со малолетни лица, додека во 2006 и во 2007 
година е регистриран само 1 случај со малолетно лице. Воедно, во 2008 
година се регистрирани 7 жени и 31 маж, во 2007 година 7 жени и 50 мажи, 
додека во 2006 година се регистрирани 6 жени и 69 мажи. 

Во однос на етничката структура, во регионот на североисточна Македонија 
од вкупниот број заведени случаи 6 се Роми и 3 Македонци, во регионот на 
Скопје и Велес 10 се Македонци, 3 Албанци и 1 Ром, во регионот на 
југоисточна Македонија од регистрираните граѓани 6 се Македонци и 3 Роми, 
во регионот на северозападна Македонија е регистриран 1 Албанец, а во 
регионот на југозападна Македонија 4 се Македонци, 2 Турци, 1 Албанец и 1 
Ром. 

Графикон бр. 2:  Регистрирани случаи според етничката припадност 
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ЗАКЛУЧОЦИ: 

 Бројот на евидентираните случаи за 2009 година е 42, што 
претставува зголемување за 15, 96% во однос на евидентираните 
случаи од 2008 година; 

 На целата територија на РМ се пријавени 41 граѓанин и 2 
здруженија на граѓани, од кои 36 се мажи и 5 жени; 

 Се забележува тренд на намалување на бројот на поплаките од 
страна на малолетни лица и жени;  

 За разлика од 2008 година, годинава има за 63% поголем број 
пријави од граѓани Роми;  

 Процентуално, во 2009 година како потенцијални жртви на 
полициска злоупотреба или  тортура најчесто се пријавувале 
Македонци (54,76%); Роми (26,19%); Албанци (11,9%), и Турци (4,76%), 
и 

 Ранливите категории, како што се Ромите и Албанците, кои во 
минатите извештаи биле означени како такви, остануваат 
ранливи и во 2009 година.  

 

ПРЕПОРАКИ : 

 Спроведување ефикасна истрага и санкционирање на поли-
циските службеници кои извршиле полициска злоупотреба или 
тортура; 

 Превентивно дејствување преку организирање обуки за поли-
циските службеници за запознавање со правилата за почитување 
на човековите слободи и права и посебните мерки што треба да 
се преземаат кога се постапува со ранливите категории граѓани; 

 Зголемување на свеста на граѓаните за пријавување на случаите 
на полициска злоупотреба или тортура, и 

 Континуирано запознавање на граѓаните со нивните права при 
полициско постапување и можноста за добивање бесплатна 
правна помош. 
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4. На што се жалат граѓаните  

Од вкупно регистрираните 42 случаја во 2009 година, во 21 случај граѓаните 
се пожалиле дека биле жртви на прекумерна употреба на сила со елементи 
на тортура, во 5 случаи биле жртви на малтретирање и полициска бруталност, 
во 2 случаја биле жртви на навредувачко и понижувачко однесување од 
страна на полициските службеници, во 6 случаи биле жртви на незаконско и 
непрофесионално постапување од страна на полицијата, во 4 случаи биле 
жртви на непостапување или непреземање мерки за заштита на животот или 
имотот на граѓаните од страна на полициски службеник, во 2 случаја е 
извршено незаконско постапување при претрес на дом и лица и во 2 случаја 
биле жртва на злоупотреба на службената должност од страна на полициски 
службеник. 

 

Графикон бр. 3: Поплаки на граѓаните                      

                      
 
Слично како и во 2008 година, граѓаните најчесто поднесуваа поплаки 
поради прекумерна употреба на сила со нанесување на телесни повреди. 
Загрижувачки е трендот на пораст на бројот на поплаки од страна на 
граѓаните за прекумерна употреба на сила, кој годинава е за 7 случаи повеќе 
отколку во 2008 година. Во 2009 година 50% од регистрираните случаи се 
однесуваат на прекумерна употреба на сила, додека во 2008 година 38% се 
однесувале нза овој вид повреди.  
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Табела бр.4: Видови пречекорувања на полициските овластувања на кои 
се пожалиле граѓаните, распоредено по региони во РМ  
 

  
Североисточна 
Македонија 
Арка 
Куманово 

 
Скопје и 
Велес 
Коалиција 
Сите за 
правично 
судење 

 
Југоисточна 
Македонија  
Избор 
Струмица 

 
Северозападна 
Македонија 
ЦДР Тетово 

 
Југозападна 
Македонија 
ЦГИ Прилеп 
 

 
Вкупно 

Прекумерна 
употреба на сила 
и тортура 

7 7 3 / 4 21 

Малтретирање 
при вршење на 
службата 

/ 3 1 / 1 5 

Навредувачко и 
понижувачко 
однесување 

  1 1  2 

Незаконско и 
непрофесионално 
постапување  

1 1 2 / 2 6 

Непостапување 
на полициски 
службеник/ици 

1 1 1 / 1 4 

Незаконско 
постапување при 
претрес 

/ / 2 / / 2 

Злоупотреба на 
службената 
должност  

/ 2 / / / 2 

Вкупно 9 14 10 1 8 42 
 
Ако се направи анализа на пријавените случаи за 2009 година по региони во 
РМ, може да се заклучи дека во региониот на Скопје и Велес граѓаните 
најчесто се жалат на полициска тортура и прекумерна употреба на сила, исто 
како и во регионот на североисточна Македонија, додека од другите региони 
пристигнуваат помал број поплаки од ваков вид. За споредба, минатата 
година најмногу поплаки за телесни повреди биле регистрирани во 
југоисточна Македонија (4), како и во југозападна Македонија (5).  

За 2009 година нема годишни извештаи за бројот на поплаки од другите 
институции. Според извештајот на СВКПС при МВР, во првите девет месеци 
од 2009 било постапено по 1.022 случаи на посочени пречекорувања на 
полициските овластувања, што е зголемување за 20,3% во однос на минатата 
година. 
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 Притоа се примени 317 претставки од граѓани, 200 усно поднесени 
претставки, 136 пријави на телефонскиот број 199, 68 анонимни поднесоци, 51 
претставка од здруженија на граѓани, 46 поднесоци од Народниот 
правобранител и 19 поднесоци од адвокати.18

 

 Според извештајот на СВКПС 
при МВР, за првите девет месеци од 2009 година во најголем број случаи 
претставките се однесуваат на непрофесионално постапување на ОСЛ, во 
смисла на непреземање службени дејствија по однос на одреден настан или 
незадоволство од преземените активности, забелешки во записниците во 
случај на сообраќајна незгода, забелешки на начинот на приведување и 
лишување од слобода и слично. 

4.1  Прекумерна употреба на сила 

Во најголем број случаи кога граѓаните се жалат на употреба на сила од 
страна на полицијата, се поставува прашањето за легитимна и за прекумерна 
употреба на сила.  

Во согласност со членот 83 од Законот за полиција (Службен весник на РМ бр. 
114/2006, 148/2008 и 6/2009), полициските службеници можат да употребат 
сила со која треба да се одбие напад, да се спречи бегство на лице или да се 
совлада отпорот на тоа лице. Во членот 38 од Кодексот на полициската етика 
(Службен весник на РМ, бр.72/2007) е утврдено дека „полициските 
службеници можат да употребат средства за присилба само кога е неопходно 
и само во обем што е потребен за постигнување на одредена легитимна 
цел“. Меѓународните стандарди19 ја ограничуваат употребата на сила од 
страна на лицата одговорни за спроведување на законот. Согласно тие 
стандарди, сила може да се употреби само ако е неопходно, и тоа во најмала 
можна мера, во зависност од околностите.20 Лицата кои се лишени од 
слобода имаат право со нив да се постапува хумано и тоа е загарантирано во 
членот 10 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права.21

Во согласност со членот 3 од Уредбата за употреба на средства за присилба и 
огнено оружје

 

22

                                                           
18 http://www.mvr.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=7938&mid=1094&tabId=201& 
tabindex =0 

, овластените службени лица при МВР, во случај на 
совладување на отпор што го дава лицето лишено од слобода, првенствено 
ќе применуваат ненасилни средства, а средствата за присила ќе ги применат 

19 Кодекс за однесуавање на лицата одговорни за примена на законот- Fair trial manual – 
Amnesty International 1998 , издавач Фонд за хуманитарно право, страница 88 
20 Fair Trial manual –Amnesty International 1998, издавач Фонд за хуманитарно право, страница 
88 
21 Меѓународен пакт за граѓански и политички права,усвоен на Генералното собрание на ООН 
во 1966 година 
22 Седница на Влада 4.4.1998 година, www.mvr.gov.mk 
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само доколку не може поинаку да се постигне саканата цел. Во членот 14 од 
Уредбата се утврдува дека ОСЛ е должно да престане со употребата на 
физичка сила штом ќе престане непосредниот напад или отпорот од страна 
на лицето. Во случај на нанесување тешка телесна повреда или смрт, во 
согласност со членот 28 од оваа Уредба, треба да се формира комисија која 
ќе ги разгледува околностите под кои е применето средството за присилба, 
при што се изготвува и извештај со мислење за основаноста, оправданоста и 
правилноста на употребата на средствата за присила. 

 

Случај 1 – ПП038:  Потенцијална жртва на тортура од полициски 
службеник 

Граѓанинот заведен како предмет ПП038 побара бесплатна правна помош 
со поплака дека е жртва на тортура од страна на полициски службеник. 
Според изјавата на ПП038, тој е тепан по главата и по телото за да 
признае дека сторил кривично дело. Од Секторот за внатрешна контрола 
и професионални стандарди е доставен одговор на претставката, во кој е 
констатирана неоснованост на поплаката и е утврдено дека е постапено 
во согласност со законските овластувања. Од страна на ППЧП, за ПП038 е 
обезбедено лекарско уверение. 

Ако се земе предвид поплаката на граѓанинот за нанесување на повреди на 
главата и на телото со цел да се признае извршување на кривично дело, 
прекумерната употреба на сила преминува во тортура. 

Според Конвенцијата на ООН против тортура од 1987 година постојат три 
основни елементи со кои се дефинира тортурата, и тоа: 

• нанесување остра ментална или физичка болка или страдање; 
• намерно или промислено нанесување болка, и 
• следење на определена цел, како што е добивање информации, 

казнување или заплашување. 

Строгата забрана за тортура е содржана и во домашните законски и 
подзаконски акти. Во согласност со член 37 од Кодексот на полициската 
етика, „полициските службеници не смеат да предизвикуваат, поттикнуваат 
или толерираат никаков чин на тортура, мачење, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување.23

 

 

 

                                                           
23 Службен весник на РМ, бр.72/2007 
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Случај 2 – ПП043: Потенцијална жртва на тортура од полициски 
службеник 

ПП043 побарало бесплатна правна помош со поплака дека е жртва на 
тортура од страна на полициски службеници од ПС Прилеп. 

Според исказот, на жртвата ѝ се нанесени телесни повреди со удирање со 
тупаници по градите и има претрпено јак стрес. Повредите се 
констатирани и во лекарското уверение. 

Според Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, 
претставката била неоснована бидејќи подносителот извршил физички 
напад на еден полициски службеник во ПС Прилеп. Кривичната пријава е 
отфрлена од ОЈО Прилеп и е поднесена приватна тужба против две ОСЛ 
на ПС Прилеп за кривични дела според чл. 142 и 143 од КЗ24

 

. Потенцијалната 
жртва има дадено исказ пред истражен судија, а во исто време од МВР е 
поднесена кривична пријава „за напад на службено лице“. 

Случај 3 - СР 049 и СР050: Потенцијални жртви на тортура од страна на 
полициски службеници 

СР049 и СР050 својот случај го пријавиле со поплака дека биле жртви на 
тортура. Според наведените тврдења на СР049 и СР050, по вербална 
караница со одредени лица за кои не знаеле дека се полициски службеници 
(неуниформирани), тие биле тепани со тупаници и со клоци по целото 
тело пред ПС Штип, а подоцна биле приведени за напад на службено лице. 
Во постапката не им биле навреме овозможени основните права (право на 
адвокат и право на лекарска помош). По завршувањето на распитот што 
траел неколку часа, им било укажано на правото на адвокат и лекарска 
помош. За овие два случаја на 27.10.2009 од Избор – Струмица е поднесена 
претставка до СВКПС и до Народниот правобранител, а лицата 
поседуваат и лекарска документација.  

До моментот на изготвување на анализата не е пристигнато 
известување/одговор за поднесената претставка до Секторот за 
внатрешна контрола и професионални стандарди. 

Во извештаите за 2007 и за 2008 година, исто така, беа нотирани поплаки од 
страна на граѓани кои добивале удари со тупаници по целото тело, случаи на 

                                                           
24  член 142 – мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување; и 
член 143 – малтретирање при вршење на службата, Кривичен законик, Службен весник на РМ 
бр.37/1996, 80/1999, 04/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 07/2008, 139/2008 
и 114/2009. 
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скршеници на носната коска, крвни подливи во пределот на лицето, 
користење гумени палки во пределот на  рацете и нозете.25

Ваквите случаи на прекумерна употреба на сила редовно се пријавуваат кај 
граѓанските организации, а некои од нив беа проследени со голема 
медиумска покриеност. Најновиот случај на претепан граѓанин во близината 
на Прилеп, кој бил тепан од полицијата пред очите на неговата сопруга, 
покажа дека сè уште постојат вакви инциденти и дека полициските 
службеници често својата моќ ја манифестираат преку употреба на сила.

 

26

По поплаките на граѓанинот дека бил претепан од полициски службеници 
кога побарал да се ослободи патот за да помине со своето возило со кое го 
носел својот родител во болница, од СВР Битола првично посочија вина 
токму кај жртвата, напаѓајќи ја дека извршила напад врз службено лице, за 
што ќе добие и кривична пријава. Подоцна, МВР излезе со информација 
дадена директно од министерката за внатрешни работи дека ќе биде 
процесуирана кривична пријава и покрената постапка пред Комисијата за 
отказ против полициските службеници инволвирани во овој случај

 

27

Според извештајот на СВКПС за првите девет месеци од 2009 година, се 
постапувало по 54 поднесоци од граѓани во кои е наведено прекумерно 
користење на сила, при што во 26 случаи е констатирана неоснованост, во 25 
случаи немало доволно докази за да се утврдат наводите во претставката, од 
кои за 4 се изготвени посебни извештаи до Јавното обвинителство, а во 3 
случаи е утврдена основаност на претставките заради неоправдана употреба 

. Тука се 
поставува дилемата зошто честопати кога граѓаните се жалат на прекумерна 
употреба на сила и тортура, тие истовремено добиваат кривични пријави за 
напад на службено лице. Сево ова ја наметнува дилемата дали граѓаните 
навистина ги напаѓаат полициските службеници кои потоа се должни да се 
заштитат себеси и своите колеги или пак демонстрацијата на моќ се 
затскрива со наводна нужна одбрана од страна на полицијата? Во 2009 
година, според податоците со коишто располага Проектот за поддршка на 
човековите права, во 4 случаи СВКПС ја оправдува употребата на сила со 
фактот дека бил извршен напад на полициски службеник. 

                                                           
25 СР035, СК070, СК073 наведени во Пристап до правдата - Извештај за заштита на човековите 
права при полициска злоупотреба и тортура 2008, страна 20 и 23, објавено и на 
www.hrsp.org.mk 
26„МВР и СВР Битола со различни кривични пријави за инцидентот во Прилепско“ - Алфа ТВ, 
25.11.2009, http://alfa.mk/default.aspx?mid=44&egid=3&eventid=15451 
„Зошто губат контрола“, Нова Македонија, 26.11.2009 http://novamakedonija.com.mk/ 
NewsDetal.asp?vest=11269103317&id=9&prilog=0&setIzdanie=21847, , Инцидент меѓу полицаец и 
возач, збирка наслови објавени на time.mk на 25.11.2009 http://www.time.mk/cluster/ 
8b6aef6fd8/index.htmlluster/8b6aef6fd8/index.html 
27 http://www.time.mk/read/8b6aef6fd8/950237e84c/index.html, 27„МВР и СВР Битола со 
различни кривични пријави за инцидентот во прилепско“ - Алфа ТВ, 25.11.2009, 
http://alfa.mk/default.aspx?mid=44&egid=3&eventid=15451 

http://alfa.mk/default.aspx?mid=44&egid=3&eventid=15451�
http://alfa.mk/default.aspx?mid=44&egid=3&eventid=15451�
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на сила.28

Дополнително, во годишниот извештај на Народниот правобранител за 2008 
година се посочува дека употребата на сила, на што се жалат граѓаните при 
поднесувањето на претставките, е честопати несразмерна, односно 
непропорционална на целта што треба да се постигне. 

 Според овие податоци, граѓаните сè уште се жалат на прекумерна 
употреба на сила, но само мал дел од нив се докажуваат како основани. 

 

4.2 Непостапување или непреземање мерки за заштита  
       на животот и имотот на граѓаните 

Во 2009 година, исто како и во 2008 година, во рамките на Проектот беа 
нотирани 4 случаи на непостапување или непреземање мерки за заштита на 
животот и имотот на граѓаните, а за еден настан се реагираше и јавно, со 
осуда пред претставниците на Постојаната анкетна комисија за човековите 
права. Имено, се работи за настанот во кој студентите од Архитектонскиот 
факултет или, поточно активистите на Првата архи бригада, користејќи го 
своето право на протест, организираа собир против изградбата на верски 
објекти на плоштадот Македонија и притоа беа нападнати од група граѓани. 
Нападот е извршен пред очите на полицијата, при што полициските 
службеници не презедоа мерки за заштита на групата студенти во дадениот 
момент. 

Овој настан беше јавно осуден од ППЧП, на седницата на Постојаната 
анкетната комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, со 
барање да се изврши истрага зошто не е постапено од страна на полициските 
службеници во моментот кога започнале инцидентите. Од страна на МВР не 
беше утврдена одговорноста на полицијата за нередите што настанаа на овој 
протест. 

Во согласност со членот 3 од Законот за полиција, основна функција на 
полицијата е заштита и почитување на основните слободи и права на човекот 
и граѓанинот, гарантирани со Уставот на Република Македонија, законите и 
ратификуваните меѓународни документи, заштита на правниот поредок, 
спречување и откривање на казниви дела, преземање мерки за гонење на 
сторителите на тие дела, како и одржување на јавниот ред и мир во 
општеството.29

                                                           
28 Извештај за работата на СВКПС во деветте месеци од 2009 година, објавен на 20.10.2009 
http://www.mvr.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=7938&mid=1094&tabId=201&tabindex
=0 

 Во согласност со членот 54 од истиот Закон, се утврдува 
можноста за предупредување од страна на полицискиот службеник на 
лицето кое може да ја загрози безбедноста на другите или да го наруши 

29 Закон за полицијата,  Службен весник на РМ бр. 114/2006 148/2008 и 6/2009 



 
 
24 

јавниот ред и мир. Со членот 55, пак, се утврдува можноста да се даде усна 
наредба заради спречување на нарушувањата на јавниот ред и мир. 

Ако се анализира случајот со активистите на Прва архи бригада, кои беа 
насилнички нападнати пред очите на полицијата, може да се утврди повреда 
на полициските овластувања со непостапување или непреземање мерки за 
заштита на животот на групата која јавно го изразуваше своето мислење за 
неизградба на верски објекти на плоштадот Македонија. Тргнувајќи од 
членот 3 на Законот за полиција, полициската злоупотреба може да се 
детектира заради непреземање мерки за заштита на основните слободи и 
права на човекот, спречување на казнивите дела и одржување на јавниот ред 
и мир во општеството. 

Според Правилникот за начинот на вршење на полициските работи30

 

, во 
случај кога на собирот ќе дојде до нарушување на јавниот ред и мир, 
загрозување на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, како и до 
загрозување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, полицискиот 
службеник одговорен за одржување на јавниот ред и мир ќе побара од 
организаторите на собирот да го прекинат неговото одржување и ќе ги 
повика присутните граѓани мирно да го напуштат местото на одржување на 
собирот. Во случаите кога организаторот нема да ги преземе сите потребни 
мерки за безбедно одржување на собирот или нема да постапи по барањето 
од ставот 1 од овој член, одговорниот полициски службеник ќе ги преземе 
сите потребни мерки за контрола и спречување на нарушувањето на јавниот 
ред и мир или, доколку тој е веќе нарушен, за негово повторно 
воспоставување. 

Случај 4 - ПП041: Потенцијална жртва на полициско непостапување 
или непреземање мерки за заштита на животот и имотот на 
граѓаните 

Во случајот ПП041, граѓанинот се пожалил на непостапување на 
полицијата во рамките на ПС Прилеп, која не дошла на местото на 
настанот и ја пропуштила можноста да утврди кој е сторител на 
кривичното дело. За овој случај, по поднесена претставка до СВКПС, е 
констатирана основаност.  

Ако се анализира горенаведениот случај може да се констатира дека со оваа 
постапка полициските службеници го повредиле членот 3 од Законот за 
полиција во кој – меѓу другото – како една од основните функции на 
полицијата е наведено спречувањето и откривањето казниви дела, како и 
преземањето мерки за гонење на сторителите на тие дела. 

                                                           
30 Службен весник на РМ, бр. 149/2007, член 81 
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Случај 5 – СР048: Потенцијална жртва на непостапување или 
непреземање мерки за заштита на животот и имотот на 
граѓаните 

Во случајот СР048, граѓанинот се пожалил дека е жртва на полициска 
злоупотреба преку непостапување на полициски службеник. Имено, во 
моментот кога давал изјава во ПС Струмица граѓанинот бил нападнат од 
друго лице кое заедно со него е доведено во полициската станица заради 
нарушување на јавниот ред и мир. Граѓанинот сметал дека е жртва 
бидејќи не му била обезбедена заштита од страна на полициските 
службеници. За овој случај е поднесена претставка до СВКПС  и до 
Народниот правобранител и е добиен одговор на претставката дека 
наводите во неа се неосновани, а против цивилното лице кое го извршило 
нападот ќе биде поведена соодветна постапка. 

Едно од овластувањата што ги има полицијата е заштита на животот и имотот 
на граѓаните,  како и спречување на вршење на кривични дела и прекршоци. 
Тоа се однесува и на случаите кога има задржување на лица во случај на 
загрозување на јавниот ред и мир. И во такви услови полициските 
службеници се должни на секое лице кое е во ПС да му обезедат заштита на 
животот, личната сигурност и имотот.31

 
  

4.3  Незаконско или непрофесионално постапување на  
        полициски службеник 

Во 2009 година се пријавени 6 случаи на незаконско или непрофесионално 
постапување на полициски службеник. Членот 5 од Кодексот на полициска 
етика утврдува дека припадниците на полицијата своите работни задачи ги 
извршуваат во согласност со законот и дека истите подлежат на редовни 
правни постапки и санкции.32

 
 

Случај 6 – СР042: Потенцијална жртва на незаконско и непрофесионално 
постапување на полициски службеник 

Случајот го има пријавено таткото на жртвата, со поплака дека не бил 
информиран за приведувањето на неговиот син, кој има психички 
проблеми и се лекувал во Скопје, и на кој му била потребна постојана нега 
од страна на неговите родители. Без да биде информиран родителот, 
потенцијалната жртва била одведена со службено возило на распит кај 
истражен судија. По доставената претставка до СВКПС се констатирани 
недоследности во работата на униформираните полициски службеници и 
за таа цел против нив ќе бидат преземени соодветни мерки. 

                                                           
31 Закон за полиција, Службен весник на РМ бр. 114/2006, 148/2008 и 6/2009 
32 Кодекс на полициска етика, Службен весник на РМ, бр. 72/2007 
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Во рамките на овој случај полициската злоупотреба била детектирана во 
неизвестувањето на семејството за приведувањето на негов член, иако едно 
од основните права при лишувањето од слобода е правото да се извести 
член на семејството, што е регулирано во член 34 од Законот за 
полиција.Полициските службеници би знаеле за здравствената состојба на 
лицето, доколку при приведувањето заради давање на изјава пред истражен 
судија бил известен и член на семејството.Во тој случај би се почитувал и 
членот 48, според кој „одредбите за приведување не се применуваат кон 
лице за кое оправдано се претпоставува дека приведувањето значително ќе 
го наруши неговото здравје.“ На ваков начин не се почитувани основните 
права при приведување и со незаконската постапка е загрозено и здравјето 
на потенцијалната жртва. 

Годинава во рамките на Проектот има и 2 поплаки за навредувачко и 
понижувачко однесување, како и 2 поплаки за злоупотреба на службената 
должност. 
 
Случај 7- СК085: Потенцијална жртва на непрофесионално и понижувачко 
постапување 

Случајот СК085 го пријави мајка на полнолетен син, кој заедно со своите 
малолетни другари седел во Градскиот парк во Скопје.  

Според наводите на потенцијалната жртва, од страна на еден полициски 
службеник биле принудени да ја исчистат клупата на која седеле. Воедно, 
полицискиот службеник побарал од нив клупите да се избришат со вода, 
при што од групата (во која имало и девојчиња) било побарано да ги 
соблечат маиците и да го сторат тоа, како и да ги собираат 
догорчињата околу клупата. Групата одбила да го стори тоа и почнале да 
ги бришат клупите со книжни марамчиња. На полнолетното лице му била 
изречена и глоба за фрлено догорче од цигара на јавна површина.  

За овој случај е поднесена претставка до СВКПС со изјава од сведок, но во 
одговорот на претставката стои дека не може да се утврди вина, а 
постапката е запрена од страна на Народниот правобранител заради 
незаинтересираност на странката за натамошно водење на постапката. 
Случајот се заведе во ППЧП како понижувачко постапување од страна на 
полициски службеник. 

Според овој случај, кој е пријавен во рамките на ППЧП, постојат сомневања 
за повреда на членот 32 ставот 2 од Законот за полиција според кој „при 
извршувањето на полициските овластувања полицискиот службеник е 
должен да постапува хумано и да ги почитува достоинството, угледот и честа 
на лицата, како и основните слободи и права на човекот“.  
 



 
 

27 

Во извештајот за работата на СВКПС за првите девет месеци од 2009 година, 
во 30 случаи е утврдено незаконско постапување, од кои 18 се однесуваат на 
злоупотреба на службената положба и овластување. 
 
4.4  Спектакуларни апсења и повреда на правото на приватност 

Иако во 2009 година во рамките на Проектот за поддршка на човековите 
права немаше ниту една поплака за повреда на честа и достоинството при 
спроведувањето на т.н. „спектакуларни апсења“, како и повреда на начелото 
за презумпција на невиност, сепак постоеја вакви случаи коишто беа 
пренесени во медиумите.  

Континуирано, уште во 2008 година се снимаа приведувања со лисици на 
рацете, граѓаните беа изведувани пред истражен судија на главниот влез на 
судот и се одржуваа прес-конференции на претставници од МВР на кои се 
правеа цели реконструкции на кривичните дела за кои се осомничени 
посочените лица. Потоа, тие реконструкции беа пренесувани во медиумите, 
во кои се водеше вистинска хајка против осомничените, кои беа јавно 
жигосувани, и се вршеше притисок врз работењето на судиите, за кој тие и 
самите се изјаснија во делот на изрекувањето на мерката притвор и 
објективно судење на сензационалните настани.33

Бидејќи ова прашање се наметна како едно од клучните за полициското 
постапување, ППЧП реши да го третира од повеќе аспекти и со повеќе 
релевантни субјекти. За таа цел беше организирана тркалезна маса 
„Спектакуларност или ефикасност“, на која учествуваа експерти од 
кривичната област и меѓународната заштита на човековите права, новинари, 
претставници на граѓанскиот сектор, претставници на високообразовните 
институции и на државните органи, но недостигаше присуството на 
претставници од МВР

 

34

На тркалезната маса беа наведени повеќе случаи од 2009 во кои реагирала 
Дирекцијата за заштита на личните податоци. Реакциите се однесувале на 
повеќе државни органи кои со примената на своите овластувања го 
повредиле правото на заштита на личните податоци. Како резултат на 
заклучоците од оваа тркалезна маса, од страна на Проектот за поддршка на 
човековите права, во соработка со Дирекцијата за заштита на личните 
податоци и Високата школа за односи со јавноста при Македонскиот институт 
за медиуми, се спроведе обука за претставниците на медиумите, којашто 
опфати повеќе аспекти на слободата на информирање наспроти правото на 
приватноста. 

. 

                                                           
33 Филмските апсења притисок за судиите, Време, 2.10.2009, http://vreme.com.mk/ 
DesktopDefault.aspx?tabindex=5&tabid=1&EditionID=1828&ArticleID=122986 
34 Тркалезната маса се одржа на 7.10.2009, www.hrsp.org.mk 
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На овие два настана повторно беше потенцирано дека од клучна важност е 
почитувањето на членот 30 ставот 2 од Правилникот за вршење на работите 
на МВР35

И годинава, како и минатата година, на сите спектакуларно приведени лица 
им беа ставани средства за врзување (лисици) однапред. Со членот 85 од 
Законот за полиција се уредува дека „средствата за врзување на лицата се 
употребуваат заради: 1) спречување на отпорот на лицата или заради 
одбивање на напад насочен кон полициски службеник; 2) спречување на 
бегство на лицата, и 3) оневозможување на самоповредување или 
повредување на други лица“. Во истиот член се утврдува дека „полицискиот 
службеник вообичаено му ги врзува рацете на лицето зад неговиот грб”, иако 
во сите спектакуларни апсења и приведувања пред истражен судија лицата 
ги имаа лисиците однапред, што нè наведува на констатацијата дека може да 
се работи за намерна постапка со цел да се постигне поголема медиумска 
сензационалност. Самиот збор „вообичаено“, кој одредува каде и за кого се 
користат средствата за врзување, го наметнува и прашањето дали самиот 
закон има недоречености во делот на дискрецијата на овластените службени 
лица. 

, се кој се утврдува дека „приведените и задржаните лица не треба 
да се изложуваат на јавна љубопитност, односно за нив не може да се даваат 
информации, освен на државните органи кои се надлежни за водење на 
натамошната постапка“. 

Според анализите на Коалицијата Сите за правично судење, како и 
дискусиите на тркалезната маса, јасно се потенцираше улогата на судијата во 
овој вид спектакуларни апсења. Во согласност со членот 6 од ЕКЧП, кој се 
однесува на принципот на правично судење, судијата е одговорен да осигура 
дека се почитува начелото на презумпција на невиност, при што тој ќе мора 
да издаде соодветна наредба за да се избегне негативното покривање на 
настанот од страна на медиумите. Но, според досегашната практика, 
истражните судии не преземаат мерки за да се редуцира овој вид 
спектакуларни приведувања и на тој начин да се заштитат правата на 
осомничениот во постапката. 

Сепак, правото на достоинство и принципот на презумпција на невиност 
треба пред сè да се почитуваат од страна на МВР, кое преку своите 
соопштенија и прес-конференции ја запознава јавноста со своето работење. 
Освен со Уставот и со Законот за кривичната постапка, презумпцијата на 
невиност е утврдена и со членот 49 од Кодексот на полициската етика, 
додека правото на почитување на личното достоинство во членот 56 од 
истиот Кодекс.36

                                                           
35 Службен весник на РМ, бр. 149/2007 

 

36 Член 49 - „Полицијата го почитува принципот на презумпција на невиност, во согласност со 
Уставот и законите на РМ“. 
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Сите официјални органи, меѓу кои и Обвинителството и Полицијата, не треба 
да даваат изјави со кои се даваат квалификации за вината или за невиноста 
на обвинетото лице сè до крајниот исход на судењето. 37

 

 Само на тој начин ќе 
се заштити и ќе се почитува принципот на презумпција на невиност според 
кој секој се смета за невин сè додека не се докаже неговата вина во законски 
утврдена постапка и со правосилна судска одлука. 

4.5 За кои категории полициски службеници најчесто  
      се упатуваат поплаките 

Од вкупно пријавени 42 случаја на полициска злоупотреба или тортура, како 
наводни сторители се посочени различни категории полициски службеници. 
Годинава се нотирани и поплаки за работата на управните служби на МВР, 
како и на Аналитичката служба при СВР Тетово.  

 

Графикон бр.4: Застапеност на различни категории полициски службе-
ници пријавени како наводни сторители на полициска злоупотреба и 
тортура  

категорија на полициските 
службеници

44%
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Член 56 - „Припадниците на полицијата се должни да го почитуваат личното достоинство и 
индивидуалните потреби на лицето кое е повикано, приведено или лишено од слобода 
заради постоење на основано сомневање дека извршило кривично дело“. 
37 Fair trials manual –Amnesty International Publication1998, издавач Фонд за хуманитарно право, 
Белград 2001 
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Исто како и минатата година, најголем дел на поплаките се однесуваат на 
униформираните полициски службеници. Годинава бројот на поплаки за 
оваа категорија полициски службеници бележи зголемување за 5% во однос 
на 2008 година. Во извештајот на СВКПС, како и во податоците на ППЧП, 
најголем број поплаки се упатуваат на сметка на униформираните полициски 
службеници (44%), како и на инспекторите (17%), што е и логично бидејќи 
оваа категорија е во непосреден контакт со граѓаните. Но, секако, 
овластувањата што ги имаат овие категории полициски службеници не смеат 
да бидат оправдување за можните полициски злоупотреби или за примена 
на тортура. 

Во извештајот на ЕК за напредокот на Македонија во 200938

Според нашите анализи, поплаките на однесувањето на оваа единица во 
2009 година се зголемени и изнесуваат вкупно 15% од добиените поплаки, за 
разлика од 2008 година кога само 2% од поплаките се однесуваа на неа. Од 
нотираните 8 случаи, 6 се однесуваат на граѓани од ромската етничка 
заедница, кои ги идентификуваат полициските службеници кои не се 
униформирани како дел од посебната единица Алфа, но тоа само по себе не 
значи дека сите посочени се припадници на таа единица. 

 е посочено дека 
со одлуката на МВР да се распушти посебната мобилна единица Алфа, 
насекаде во РМ освен во Скопје, дојде до драстично намалување на жалбите 
за деградирачко однесување. 

Според извештајот на СВКПС за првите девет месеци од 2009 година, од 
вкупно 1.022 предмети  утврдени се 30 кривични дела за кои се осомничени 
19 полицајци, 6 инспектори, 2 поранешни началника, 2 командири, 2 
референти во управни служби, 1 началник, 1 помошник-командир, 1 
поранешен заменик-командир, 1 поранешен аналитичар, 1 поранешен 
командир и 1 оператор на терминал.39

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Извештај за напредокот на Република Македонија за 2009 од 15.10.2009, работен документ 
објавен на www.sep.gov.mk, поглавје 2.2. Човековите права и заштитата на малцинствата, 
страна 15–16.  
39 Извештај за работата на СВКПС за првите девет месеци од 2009 http://www.mvr.gov.mk/ 
ShowAnnouncements.aspx?ItemID=7938&mid=1094&tabId=201&tabindex=0 
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Графикон бр.5: Категорија на полициски службеници пријавени како 
наводни сторители на полициска злоупотреба и тортура за 2008 и 2009 
година  
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Според анализите на ППЧП за 2009 година, бројот на пријави за 
униформирани полициски службеници, сообраќајна полиција и посебната 
мобилна единица Алфа е зголемен, бројот на пријави за неуниформирани 
полициски службеници и инспектори е намален, додека за  командири на ПС 
нема ниту една поплака. 

 

ЗАКЛУЧОЦИ: 

 Граѓаните најчесто се жалат на прекумерна употреба на сила, 
малтретирање при вршењето на службата и добивање телесни 
повреди од страна на ОСЛ. Од вкупниот број регистрирани случаи, 
50% се однесуваат на прекумерна употреба на сила. Во 
континуитет со минатата година, и годинава граѓаните се 
жалат на тоа дека полицијата најчесто применува сила, иако 
постојат и други механизми во полициското постапување кои 
редоследно треба да се применат пред употребата на сила. 

 Во 2009 година граѓаните посочиле дека врз нив била спроведена 
тортура од страна на ОСЛ со предизвикување на голема болка, а сè 
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со цел нешто да се признае, односно да се добие основа за 
санкционирање. 

 Забележливо е непочитување на домашните и на меѓународните 
стандарди за употреба на сила. 

 Пријавени се 6 случаи на незаконско или непрофесионално 
постапување, што доведува до сомнеж за непочитување на 
Кодексот на полициската етика. 

 Пријавени се 4 случаи на непостапување или непреземање мерки за 
заштита на животот и имотот на граѓаните, што се коси со 
основната функција на полицијата регулирана во законските и во 
подзаконските акти. 

 И годинава, како и минатата, беа нотирани спектакуларни апсења 
во рамките на кои  лицата лишени од слобода беа прикажани со 
лисици на рацете однапред, што укажува на непочитување на 
подзаконските акти на полицијата во врска со начинот на 
користење на лисиците, но и на загрозување на приватноста од 
страна на медиумите. 

 Во 2009 година беше забележана и пасивна улога на истражните 
судии кои можат да реагираат во овие случаи, доколку со начинот 
на приведување или доведување на распит може да се влијае врз 
начелото на презумпција на невиност. 

 Најголемиот број поплаки во 2009 година се однесуваат на 
униформирани полициски службеници (44%), додека бројот на 
поплаки за другите категории полициски службеници е помал. 

 Во 2009 година се зголемува бројот на поплаки за постапувањето 
на посебната единица Алфа, при што годинава се регистрирани 
15% од вкупниот број, за разлика од 2008 година кога биле 2%. 

 Во 2009 година се намалил бројот на пријави за инспекторите од 
29% на 17%, но се зголемил бројот на пријави за сообраќајната 
полиција (8%), за разлика од 2008 година кога изнесувал 6% од 
вкупниот број регистрирани случаи. 

 Се појавуваат случаи во кои граѓаните не можат да извршат 
идентификација на полициските службеници кои се 
неуниформирани и најчесто своите поплаки, како наводни жртви 
на полициска злоупотреба, ги упатуваат на посебната мобилна 
единица Алфа. 
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ПРЕПОРАКИ : 
 

 Нулта толеранција од страна на владините институции кога 
постојат елементи на полициска злоупотреба или тортура, со 
што ќе се избегне можноста од полициска субкултура и заштита 
на ОСЛ кои ги повредиле правата на граѓаните при 
извршувањето на полициските овластувања; 

 Почитување на меѓународните и на домашните стандарди за 
постапување со лицата лишени од слобода; 

 Почитување на принципите на ООН за ефикасно истражување и 
документирање на тортурата и на другите свирепи, нехумани 
или понижувачки постапки или казни; 

 Организирање посебни обуки за користење на ненасилни вештини 
и техники за совладување на отпор или напад, без да се 
манифестира моќ и прекумерна употреба на сила; 

 Организирање на посебни обуки за ОСЛ во делот на 
почитувањето на човековите права на лицата лишени од 
слобода, со посебен акцент на заштитата од тортура; 

 Креирање јасна дефиниција за тоа што значи употребата на сила 
во случаите на приведување или гонење на осомничените лица; 

 Воспоставување на аудио-видео запис од распитите, со што ќе се 
спречат можните лажни обвинувања дека изјавите се дадени под 
присила или дека лицето било жртва на малтретирање или 
тортура; 

 Целосно и доследно почитување на законските и на 
подзаконските акти со кои се уредени полициските овластувања; 

 Целосно и доследно почитување на правилата за врзување на 
рацете на лице кое дава отпор, без да се злоупотребува самата 
примена како и положбата на ставање на лисиците; 

 Воведување санкции во домашното законодавство со кои ќе се 
казнува повредата на презумпцијата на невиност40

 
. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Во Законот за кривична постапка на Србија од 2007 година стои дека доколку судијата 
констатира повреда на правото на презумпција на невиност, тој може да изрече јавна опомена 
или парична казна 
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5. Внатрешна контрола врз полицијата 

Контролата врз работењето на полицијата се одвива на внатрешно и на 
надворешно ниво. Внатрешната контрола ја врши Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди при МВР, додека надворешната 
контрола ја вршат Народниот правобранител, Јавното обвинителство, 
судовите, Собранието на РМ и граѓанскиот сектор. 

Во согласност со Законот за полицијата, право на претставка има секое лице 
кое смета дека е жртва на полициска злоупотреба или дека при преземањето 
на полициските овластувања се повредени неговите права.41

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди своето 
работење го уредува со Правилник за вршење на работите

  

42

Тргнувајќи од Правилникот на СВКПС при МВР, овој орган постапува врз 
основа на податоците, информациите и сознанијата до кои доаѓа 
самоиницијативно, по барања што ги доставуваат или непосредно ги 
презентираат работници во Полиција и во МВР, врз основа на претставки што 
се однесуваат на незаконското и непрофесионално работење на работниците 
и по наредба на министерот за внатрешни работи.  

, со кој се 
пропишува начинот на постапување на Секторот при утврдување на појави на 
незаконско постапување од страна на полициските службеници. 

Во извештајот на Народниот правобранител за 2008 година се посочува дека 
истрагите што ги спроведува Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди во случај на претставка за повреда на правата од 
страна на полициски службеник се темелат на изјавите на инволвираните 
ОСЛ, без да се спроведе целосна истрага со прибирање докази, изјави на 
сведоците и жртвите на полициското постапување. Притоа, само во мал дел 
од претставките СВКПС утврдил основаност, што ја зголемува потребата од 
професионални капацитети на Секторот43. Дополнително, во извештајот на 
Стејт Департментот на САД за 2008 година работата на СВКПС се оценува 
како бавна во делот на истрагите и поднесувањето на пријавите за нерешени 
случаи од минатите години. Сепак, во истиот извештај се наведува 
континуиран напредок на МВР во работата на новите случаи на злоупотреба 
на службените овластувања44

                                                           
41 Член 8, Закон за полиција  Службен весник на РМ бр. 114/2006, 148/2008, 6/2009 

. 

42 Правилник за вршење на работите на СВКПС на Министерство за внатрешни работи, 
донесен мај 2007, а стапил во сила на 11.11.2007 (http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx? 
tabindex=0&tabid=130) 
43  Годишен извештај на Народниот правобранител за 2008 година 
http://www.ombudsman.mk/ default.aspx?cId=104&Lan=MK 
44http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119091.htm 
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Во извештајот на ЕК за напредокот на РМ за 2009 година се посочува дека 
контролата над полицијата воопшто и особено над специјалните единици 
беше поефикасна, делумно поради поголемото користење на внатрешната 
ревизија за да се обезбеди почитување на професионалните стандарди. Но, 
во истиот пасус за контролата на полицијата се посочува дека сè уште не 
постои независен надворешен механизам за надгледување на случаите на 
злоупотреба на службената дејност во полицијата.45

 
 

5.1 Поднесени претставки до Секторот за внатрешна контрола  
       и професионални стандарди  

Во рамките на проектниот период за 2009 година, преку Проектот за 
подддршка на човековите права се поднесени 36 претставки, додека за 6 
случаи не се поднесени претставки, од кои кај 3 случаи потенцијалните жртви 
не сакале да се иницира постапка поради страв и недоверба во државните 
институции, во 2 случаја предметите се водат кај Народниот правобранител, 
а во 1 случај е побаран мониторинг на судски предмет за кривична 
одговорност на полициски службеник.46

 

 

Табела бр. 5: Број на поднесени претставки до СВКПС од 1.11.2008 до 
31.10.2009 година по региони во РМ 

Регион Вкупно 
случаи  

Поднесени 
претставки 

Неподнесени 
претставки 

Североисточна Македонија 
(Арка – Куманово) 

9 9  

Скопје и Велес (Коалиција Сите 
за правично судење) 

14 10 4 

Југоисточна Македонија (Избор  
–  Струмица) 

10 9 1 

Северозападна Македонија 
(ЦДР –  Тетово) 

1 1  

Југозападна Македонија (ЦГИ 
 –  Прилеп ) 

8 7 1 

ВКУПНО 42 36 6 
 

                                                           
45 Извештај за напредокот на Република Македонија за 2009  od 15.10.2009, работен документ 
објавен на www.sep.gov.mk, Поглавје2.2: Човековите права и заштитата на малцинствата, 
страница 15–16. 
46 Постапката е започната по барање за утврдување на кривична одговорност од страна на 
Народниот правобранител, а досега се мониторирани 3 рочишта од страна на Проектот за 
поддршка на човекови права. 
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5.2 Одговори од СВКПС на поднесените претставки  

Во рамките на проектниот период за 2009 година се добиени 30 одговори по 
поднесените претставки до СВКПС. Од нив 8 се однесуваат на претставките 
доставени од регионот на североисточна Македонија (Арка – Куманово), 8 од 
претставките за регионот на Скопје и Велес (Коалиција Сите за правично 
судење), 7 од претставките за регионот на југоисточна Македонија (Избор – 
Струмица), 1 одговор на претставката доставена од регионот на 
северозападна Македонија (ЦДР – Тетово) и 6 одговори на претставки од 
регионот на југозападна Македонија (ЦГИ – Прилеп). 

Во 2009 година продолжува минатогодишната тенденција според која се 
забележува значително подобрување на СВКПС во делот на доставувањето 
одговори по поднесените претставки.47

Во членот 17 ставот 2 од Правилникот за вршење на работите на СВКПС на 
Министерството за внатрешни работи

 

48

Меѓутоа, во членот 17 ставот 3 од истиот Правилник се дозволува 
продолжување на постапката  во траење од 3 месеци, со одобрување од 
страна на раководителот на СВКПС, кога во наодите на претставката има 
основа за покренување иницијатива за поведување постапка за утврдување 
на кршење на работниот ред и дисциплина. Во случај кога наводот изнесен во 
претставката се однесува на постапување на работник со кое е сторено кривично 
дело, раководителот на Секторот, со одобрение од министерот, може да го 
продолжи рокот од ставот 2 на овој член, но најдолго 6 месеци од денот на 
поднесувањето на претставката. 

 се утврдува дека Секторот треба да 
го заврши постапувањето по конкретна претставка најдоцна во рок од 30 
дена од денот на поднесувањето на претставката. Овој рок е предвиден и во 
членот 8 ставот 2 од Законот за полиција, со кој се утврдува дека „Полицијата 
е должна да изврши проверка по наводите во претставката од ставот 1 на овој 
член и во рок од 30 дена од денот на приемот на претставката во писмена 
форма да го извести подносителот за преземените мерки.” 

Од добиените одговори, кај 3 е испочитуван рокот за доставување од 30 
дена, кај 21 рокот на доставување е до 90 дена и кај 6 одговори рокот за 
доставување е до 6 месеци.  

Она што се забележува во 2009 година е непочитување на членот 17 ставот 5, 
кој гласи: „Кога постапувањето трае подолго од 30 дена од денот на 

                                                           
47 Во 2008 година од поднесени 31 претставка доставени се 29 писмени одговори од СВКПС 
48 Правилник за вршење на работите на СВКПС на Министерство за внатрешни работи, 
донесен мај 2007, а стапил на сила 11.11.2007 (http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx? 
tabindex=0&tabid=130) 
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поднесувањето на претставката, Секторот го известува подносителот, во 
законски утврдениот рок, дека постапувањето продолжува заради 
утврдување на дополнителни факти“. Според податоците на ППЧП, 
известувањата во регионите на југозападна и југоисточна Македонија се 
соопштуваат усно, преку деташираните инспектори на СВКПС, додека во 
другите региони немало известување за прогресот на постапката во случај 
кога таа се продолжува подолго од 30 дена. 

 

Графикон бр. 6: Времетраење на добивањето одговори по поднесени 
претставки до СВКПС од 2006 до 2009 година 
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Од графиконот може да се согледа дека СВКПС најчесто одговара во рок 
подолг од 30 дена, но она што годинава може да се смета како значително 
подобрување е настојувањето  да се избегне пробивањето на рокот за повеќе 
од 6 месеци. Воедно, се забележува дека поголемиот број одговори се 
доставуваат во период од 6 месеци, што е полошо за разлика од 2008 
година. Во просек и по региони, на СВКПС му биле потребни 43 дена за 
доставување одговори на поднесените претставки во регионот на 
југозападна Македонија (ЦГИ – Прилеп), 59 дена за доставување одговори по 
претставките во регионот на југоисточна Македонија (Избор –   Струмица), 128 
дена за доставување одговори во регионот на северозападна Македонија 
(ЦДР – Тетово), 71 ден за доставување одговори во регионот на 
североисточна Македонија (Арка Куманово) и 58 дена за доставување 
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одговори во регионот на Скопје и Велес (Коалиција Сите за правично 
судење). Во просек, на целата територија на Република Македонија по 
доставени претставки од ППЧП се одговарало за 71 ден. 

Иако Правилникот за вршење на работите на СВКПС ги дозволува роковите 
од 90 дена и 6 месеци, сепак останува прашањето зошто во поголемиот дел 
на поднесените претставки одговорот се чека подолго од законски 
предвидениот рок од 30 дена. Она што, исто така, може да се забележи е 
нееднаквоста на постапката по претставките по региони, при што најдолго се 
чека во североисточна и северозападна Македонија. Тргнувајќи од 
просечното време за доставување одговор по поднесена претставка, како и 
од послабата ефикасност во одредени региони, се наметнува потребата од 
поголема техничка и кадровска екипираност на СВКПС, особено во регионите 
на североисточна и северозападна Македонија, каде што во периодот на 
постапување немаше деташирани инспектори. 

Од добиените одговори, во 22 од нив е констатирано дека наводите дадени 
во претставката се неосновани, во 5 дека дека се основани и во 3 претставки 
дека немало доволно докази. 

 

Графикон 7: Резултати од одговорите на поднесените претставки од 
страна на ППЧП 
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Годинава, како и минатата, во најголемиот број поднесени претставки СВКПС 
констатираше неоснованост. Како што покажува графиконот, во 73% од 
добиените одговори било констатирано дека наводите во претставката се 
неосновани и дека нема повреда на полициските овластувања. За споредба, 
во 2008 година 76% од поднесените претставки беа неосновани, 17% 
основани, 4% делумно основани и во 3% од нив беше оценето дека нема 
доволно докази за наводите во претставката. Она што загрижува кога станува 
збор за годинава е зголемениот број претставки во кои СВКПС немал 
доволно докази за да може да ги потврди или утврди наводите дадени во 
претставката. 

Во извештајот на СВКПС за првите девет месеци е посочено дека од 1.022 
предмети, 729 се врз основа на добиени претставки од граѓански и од правни 
лица, во кои се посочени неправилности извршени од страна на вработени 
во МВР, a другите се по добиени известувања, сознанија и др. Од анализата 
на структурата на предметите покренати по претставки од страна на 
граѓаните може де се констатира дека во 460  случаи наводите изнесени во 
претставките се неосновани, 115  случаи се основани, 100  предмети се без 
исход, односно нема доволно докази за да се потврдат или отфрлат наводите 
во претставката, 28 се делумно основани, за  4 предмети има потреба од 
дополнително преземање мерки, односно проверките продолжуваат, a за 22 
случаја од претставките е утврдено дека нема основа за постапување или 
дека не се во надлежност на СВКПС. 
 
 
Графикон 8: Резултати од одговорите на вкупно поднесените 
претставки до СВКПС за првите девет месеци од 2009 година 
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Ако се споредат податоците на ППЧП и СВКПС може да се заклучи дека 
СВКПС, генерално, за вкупниот број добиени претставки најчесто констатирал 
неоснованост. Неоснованоста, како резултат на истрагите што ги спровел 
СВКПС, се јавува во случаите кои се регистрирани во ППЧП (73%), но и 
воопшто во сите добиени претставки од страна на граѓаните упатени до 
Секторот (63%). 

Немањето доволно докази за да се потврдат или да се утврдат наодите во 
претставките, во значителна мера се јавуваат кај претставките доставени од 
ППЧП (10%), но и генерално по сите претставки по кои постапувал СВКПС 
(14%). 

Во 17% од случаите регистрирани во ППЧП е констатирана основаност на 
наводите во претставките, а генерално во 16% од предметите СВКПС 
констатирал основаност по однос на сите добиени претставки. 

Според податоците на ППЧП, граѓаните најмногу се жалат на прекумерна 
употреба на сила. Во извештајот за работата на СВКПС за првите 9 месеци од 
2009 година е наведено дека било постапено по 54 поднесоци од страна на 
граѓаните за употребена физичка сила, од кои за 26 е утврдено дека се 
неосновани, во 25 случаи немало доволно докази за да се утврдат наводите, 
додека во 3 случаи е утврдена неоснована и неоправдана употреба на сила. 

Во 3 случаи кои се регистрирани во ППЧП, СВКПС констатирал неоснованост 
на претставката за прекумерна употреба на сила, но според проценката на 
Народниот правобранител постои сомневање за кривична одговорност, за 
што е поднесено барање до Основното јавно обвинителство. 

 

Случај 8 – СК076: Постапување на државните институции при наводно 
сомневање за полициска тортура 

Според изјавата на СК076, поради  претходна вербална расправија со еден 
полициски службеник за право на користење на лифт во станбена зграда, 
тој бил нападнат од други овластени службени лица, кои го тепале за 
време на транспортирањето и по приведувањето во полициската 
станица. Во одговорот на СВКПС се вели дека „СК076 поради спречување на 
ОСЛ во вршењето на службената должност, бил удрен од едно ОСЛ со 
колено во пределот на левата потколеница, а второто ОСЛ го удрило 
СК076 еднаш со тупаница во пределот на градите, при што СК076 паднал 
на земја и со главата удрил на тротоарот‘‘ . 

За разлика од СВКПС, кој за време на истрагата утврдил 2 удара од страна 
на ОСЛ, во Наодот и мислењето на Институтот за судска медицина и 
криминалистика се евидентирани: „голем број телесни повреди во вид на 
потрес на мозокот и контузии – нагмечувања на повеќе делови на 
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главата, вратот, рамото, како и во торакалниот и лумбалниот дел на 
телото...‘‘ 

Заради тоа, Народниот правобранител поднесе Барање за покренување 
постапка за утврдување казнена одговорност до ОЈО против двете ОСЛ 
на МВР.  

Од 23.3.2009 до 31.10.2009 (до затворањето на годишниот извештај) 
предметот е на разгледување во ОЈО.  Овој предмет го води Народниот 
правобранител, а судско-медицинското вештачење беше финансиски 
покриено од Проектот за поддршка на човековите права. 

Горенаведените податоци за истрагите во случаите кога граѓаните се жалат 
на прекумерна употреба на сила нè  доведуваат до заклучокот дека тие се 
најчесто неосновани или без доволно докази. За да се избегнат какви било 
шпекулации за евентуална субјективност на СВКПС при заштитата на 
полициските службеници во случаите на прекумерна употреба на сила или 
тортура, сметаме дека треба да се формира независна и надворешна 
комисија која ќе го испитува овој вид поплаки и која, како тело, се 
препорачува и во Извештајот на ЕК за напредокот на РМ за 2009 година.49

Како дел од заклучоците кои ППЧП ги имаше во 2008 година

  
50

На оваа обука по однос на санкционирањето на полициските службеници кои 
сториле полициска злоупотреба се донесоа следниве заклучоци: 

 за 
намалување на поплаките од страна на граѓаните за прекумерна употреба на 
сила преку континуирана едукација на полициските службеници, Проектот 
организираше обука за 25 полициски службеници– сменоводители на 
Факултетот за безбедност. ППЧП ја спроведе оваа обука во соработка со 
СВКПС во април 2009 на тема „Почитување на човековите права на лицата 
лишени од слобода. 

1) Потребна е индивидуална одговорност за службениците кои ги 
повредуваат човековите права, за да се избегне генерализација на 
одговорноста на државните институции, и 

2) При анализата на случаите на полициска злоупотреба или 
пречекорување на овластувањата треба да се има предвид степенот 
на загрозување на безбедноста и заштитата на личниот телесен 
интегритет на службениците при вршењето на работните задачи. 

                                                           
49 Извештај за напредокот на Република Македонија за 2009  од 15.10.2009, работен документ 
објавен на www.sep.gov.mk, Поглавје 2.2: Човековите права и заштитата на малцинствата, 
страница 15– 16. 
50 Пристап до правдата – Извештај за заштитата на човековите права при полициска 
злоупотреба и тортура 2008, www.hrsp.org.mk 
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Доколку сакаме да направиме подетална анализа за начинот на 
санкционирање на полициските службеници, не можеме да го направиме 
тоа според  одговорите добиени во 2009. Од одговорите на СВКПС во кои е 
констатирана основаност на претставката не може да се види на кој начин ќе 
бидат санкционирани полициските службеници, бидејќи во 2 случаја тоа не е 
наведено, во 2 од нив стои дека ќе бидат преземени соодветни мерки, а само 
во 1 случај е наведено дека записникот ќе му биде доставен на лицето кое ја 
поднело претставката. 

Оваа забелешка за недефинираноста на мерките што се преземаат по 
основаните претставки се провлекува неколку години наназад. Во 2008 
година во 57% од одговорите не беше прецизиран видот на санкцијата што ќе 
се преземе против ОСЛ доколку се констатира основаност на претставката, 
додека во 15% од одговорите е наведено дека ќе се преземе дисциплинска 
мерка, а во 14% дека ќе има намалување од плата и опомена. 

Во извештајот на ППЧП за 2007 година беше констатирана практиката 
подносителите на претставките да не се известуваат за преземените мерки 
против ОСЛ. Во таа смисла, тешко може да се направи анализа во рамките на 
ППЧП за тоа  што значи „преземени мерки“ и да се оцени политиката на 
санкционирања од страна на МВР во случаите на полициска злоупотреба, а 
особено кога се работи за случаи на полициска тортура и прекумерна 
употреба на сила.  

Годинава СВКПС започна со практиката на транспарентно објавување на 
неделни билтени за својата работа на официјалната интернет страна на МВР. 
Во овие билтени се дадени информации за тоа колку постапки се воделе, што 
е утврдено и, доколку е утврдена основаност за полициска злоупотреба, кој 
вид санкции се преземени за сторените повреди на работното место или за 
полициската злоупотреба. Во континуитет, и годинава се објави Извештајот 
за работата на СВКПС за првите девет месеци, што претставува добра алатка 
за споредбена анализа со податоците што ги има граѓанскиот сектор и нуди 
можност за запознавање на јавноста со работата на ова тело за внатрешна 
истрага. 
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ЗАКЛУЧОЦИ: 

 Во 2009 година СВКПС доставил одговор на 30 од вкупно поднесени 
36 претставки, при што само во 3 случаи е испочитуван 
законскиот рок од 30 дена, додека другите одговори се добиваат 
во временски интервал до 90 дена или максимум 6 месеци, како 
што е утврдено во Правилникот за вршење  на работите на СВКПС 
на Министерството за внатрешни работи; 

 Според податоците на ППЧП, не се доставуваат известувања за 
прогресот на постапката во случај кога се надминува законски 
предвидениот рок од 30 дена за доставување одговор по поднесена 
претставка, како што е пропишано во членот 17 ставот 5 од 
Правилникот за вршење на работите на СВКПС на 
Министерството за внатрешни работи; 

 Во просек, на целата територија на Република Македонија по 
доставени претставки од ППЧП се одговарало за 71 ден. Постои 
неунифицираност на законските и на подзаконските акти, при 
што Законот за полицијата го утврдува единствено рокот од 30 
дена во кој граѓанинот треба да добие одговор на поднесената 
претставка, а во Правилникот за вршење на работите на СВКПС 
се утврдени дополнително уште два рока, од 90 дена и 6 месеци, во 
зависност од наодите во поднесената претставка; 

 Во 73% од добиените одговори е констатирана неоснованост на 
претставката, 17% се основани, а во 10% немало доволно докази за 
наводите во претставката; 

 Постојат различни констатации за одговорноста на полициските 
службеници од страна на различни државни органи. Во некои од 
нив, СВКПС утврдил дека претставката е неоснована, а НП поднел 
барање за кривична одговорност до ЈО. 

 СВКПС не е доволно кадровски екипиран за да може да изврши 
сеопфатна, квалитетна и ефикасна истрага за случаите во кои 
граѓаните се жалат на полициска злоупотреба; 

 Претставниците на МВР и полицијата побараа утврдување на 
индивидуална одговорност во случаите кога се повредуваат 
човековите права, со цел да се избегне генерализација на 
одговорноста и да се има предвид степенот на загрозување на 
безбедноста и заштитата на личниот телесен интегритет на 
службениците при вршењето на работните задачи; 

 Од одговорите на СВКПС кога е констатирана основаност на 
претставките не може да се види на кој начин ќе бидат 
санкционирани полициските службеници кои се виновни за 
пречекорување на овластувањата. 
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ПРЕПОРАКИ: 

 Потребно е кадровско доекипирање на СВКП, како и техничка 
опременост за ефикасно спроведување на истрагите при 
претставки од граѓани за полициска злоупотреба или тортура; 

 Потребно е  преземање на сите доказни дејствија од страна на 
СВКПС при МВР, со цел да се избегнат случаи во кои немало 
доволно докази за да се потврдат или отфрлат наводите во 
доставените претставки; 

 Да се почитуваат законските рокови за доставување одговор по 
поднесена претставка, како и известување за прогресот на 
постапката во случај кога таа се продолжува повеќе од 30 дена; 

 Потребно е усогласување на Правилникот за вршење на 
работата на СВКПС при МВР со Законот за полицијата, во делот 
на роковите за одговор на поднесената претставка; 

 Потребно е формирање на независен и надворешен механизам за 
контрола и третирање на случаите на полициска тортура. 
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6. Институционална заштита на граѓаните  
    при полициско постапување  

Во случај на повреди при полициско постапување, институционална заштита 
на граѓаните им се дава од страна на Народниот правобранител, Јавното 
обвинителство, Постојаната анкетна комисија за слободите и правата на 
граѓанинот и судовите на РМ. 

Народниот правобранител е институција која ги заштитува човековите 
слободи и права доколку тие се повредени од страна на некој државен орган. 
Во рамките на своите овластувања тој има право да изврши посета, без 
претходна најава и одобрение, на местата каде што има лица кои се 
приведени, притворени или издржуваат казна затвор. Граѓаните кои сметаат 
дека им се повредени правата можат да поднесат претставка до Народниот 
правобранител. Доколку се утврди повреда, НП може да покрене 
иницијатива за поведување дисциплинска постапка против службено лице, 
како и да поднесе барање до надлежниот јавен обвинител за покренување 
постапка заради утврдување казнена одговорност.51

Јавното обвинителство е единствениот и самостоен државен орган чијашто 
примарна задача е да ги гони сторителите на казнени дела. Во согласност со 
членот 42 ставот 1 точка 1 од ЗКП, основна должност на ЈО е да ги гони 
сторителите на кривични дела и истиот е овластен тужител за делата за кои 
се гони по службена должност или по предлог на оштетениот. Во Кривичниот 
законик се наведени кривичните дела за кои се гони по службена должност 
или, поточно, се постапува по оние кривични дела за кои во истите не е 
пропишано дека гонењето се презема по приватна тужба. 

 

Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на 
граѓанинот е постојано работно тело при Собранието на Република 
Македонија со две основни функции во смисла на непосредна заштита на 
човековите права: прво, да разгледува прашања од сферата на заштитата на 
човековите права; и второ, доколку се утврди повреда, може да се поведе 
постапка за утврдување на одговорноста на носителите на јавните функции. 
Оваа комисија не може да врши истражни ниту пак судски функции, а 
политичкиот карактер ја ограничува да претставува независно тело што ќе 
обезбеди ефикасна заштита на потенцијалните жртви на полициска 
злоупотреба.52

 

 

                                                           
51 Закон за Народен правобранител, член 32, Службен весник на РМ бр. 60/2003, 114/2009 
52 http://www.sobranie.mk/?ItemID=B029F595A44B0049BB0C38372A2CEF54 
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6.1  Улогата на Народниот правобранител во заштитата  
        на граѓаните кои сметаат дека се жртви на полициска  
        злоупотреба или тортура 

Како институција, Народниот правобранител ги заштитува човековите права 
на граѓаните доколку тие се повредени од страна на државните институции. 
Граѓаните имаат право да поднесат претставки до НП и доколку од негова 
страна биде утврдена повреда, тој може да даде препорака до надлежниот 
орган за покренување иницијатива за поведување дисциплинска постапка 
против службеното лице или да поднесе барање до Јавниот обвинител за 
покренување постапка заради утврдување казнена одговорност.53

Со Законот за ратификација на Факултативниот протокол на Конвенцијата 
против тортура на ООН, од страна на Собранието на Република Македонија

 Во 2008 
година до НП се поднесени 236 претставки за полициско постапување. 

54 
е утврдена дополнителна обврска на НП во спроведувањето на 
Националниот превентивен механизам. Имено, функцијата на Национален 
превентивен механизам кој има превентивна улога во борбата против 
тортурата ќе ја добие Народниот правобранител, кој има можност во 
извршувањето на оваа функција да соработува со граѓанските организации. 
На завршната конференција за имплементација на факултативниот протокол 
на Конвенцијата против тортура на ООН, организирана од страна на НП на 
30.11.2009, беа усвоени завршни заклучоци и препораки во кои се констатира 
дека Народниот правобранител ќе ја земе предвид и можноста за 
вклучување на граѓанските организации во Националниот превентивен 
механизам.55

 Основната активност на НПМ ќе се состои од ненајавени редовни и ад-хок 
посети на установи каде што лицата се лишени од слобода и каде што 
правото на движење е ограничено,   подготвување извештаи за состојбата на 
човековите права на местата каде што постои опасност од тортура, како и 
едукативни работилници за значењето на НПМ. 

 

Во 2009 година од страна на Проектот за поддршка на човековите права до 
Народниот правобранител беа доставени 23 претставки во име на граѓаните 
кои се жалат на полициска злоупотреба. 

 

 

 

                                                           
53 Член 32 Закон за Народен правобранител, Службен весник на РМ бр. 60/2003 
54 30.12.2008, Службен весник на РМ бр. 165/2008 
55 http://www.ombudsman.mk/default.aspx?menu=Aktivnosti&GroupID=2&Lan=MK&EventId=258 
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Табела бр. 6: Состојба со поднесени претставки од страна на ППЧП до НП 
по региони 

Регион во РМ Поднесени 
претставки 

Утврдени повреди 
и преземање 
дејствија 

Запирање на 
постапката 

Североисточна 
Македонија 
( Арка – Куманово) 

/ / / 

Скопје и Велес 
(Коалиција Сите за 
правично судење) 

8 3 5 

Југоисточна 
Македонија 
(Избор – Струмица) 

8 2 6 

Северозападна 
Македонија 
(ЦДР – Тетово) 

1  1 

Југозападна 
Македонија 
(ЦГИ – Прилеп) 

6 2 4 

ВКУПНО 23 7 16 
 
Во регионот на североисточна Македонија  за регистрираните случаи не се 
поднесени претставки до НП, од причина што досега во овој регион 
претставки се поднесувале само доколку имало потреба од дополнително 
утврдување на идентитетот на полициските службеници за кои постои 
поплака за сторена полициска злоупотреба. Во случаите на познати наводни 
сторители на полициска злоупотреба, претставка е доставувана единствено 
до СВКПС. 

Во другите три региони, освен во Скопје и во Велес, одговорите на 
претставките од НП се идентични и се засноваат на одговорите на СВКПС, врз 
основа на кои се запира постапката за конкретните случаи. 

За еден предмет во рамките на ППЧП е финансиски покриено судско-
медицинското вештачење, што заедно со другите дополнителни докази беше 
дел од барањето за кривична одговорност за сторено дело тортура, кое 
Народниот правобранител го поднесе во регионот на Скопје и Велес. За овој 
предмет не се поднесе претставка до НП бидејќи веќе беше оформен и 
проследен како предмет во самата институција. Од поднесените претставки, 
во 3 случаи се преземени соодветни дејствија, од кои во 1 случај е поднесено 
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барање за утврдување кривична одговорност. За овие 3 случаи, исто така, од 
страна на ППЧП беа финансиски покриени лекарските уверенија56

 Од другите 5 случаи за кои е запрена постапката во регионот на Скопје, во 
еден случај се работи за обезбедување класифициран документ заради 
поведување граѓанска постапка. НП успеал да обезбеди можност од ОЈО 
Тетово да се даде препис на бараната информација доколку странката има 
правен интерес. За истиот случај СВР Тетово одбил да даде препис од 
записникот од несреќата, кој ѝ бил потребен на странката за поведување 
граѓански спор. Во еден од случаите постапката е затворена поради 
незаинтересираност на странката. Во другите 3 случаи во овој регион немало 
доволно докази за да се утврди одговорност на ОСЛ. 

. 

Во ист тренд со минатогодишниот извештај на ППЧП, и во 2009 година може 
да се забележи нееднаквост во работењето на институцијата НП во одреден 
дел локални канцеларии, кои многу често во рамките на своето постапување 
се повикуваат на одговорите на СВКПС, без да се преземат законски дејствија 
за подлабока анализа и документирање на случаите. 

 Проектот за поддршка на човековите права потпиша Меморандум за 
соработка со Народниот правобранител, со кој се потврдува досегашната 
соработка и се предвидува преземање дејствија во интерес на граѓаните. 
Одличната соработка на ППЧП и НП во Скопје особено се согледува во делот 
на меѓусебното информирање и комуникација, како и во делот на 
обезбедувањето дополнителни докази преку финансиско покривање на 
лекарската документација или судско-медицинските вештачења. 

 

6.2. Јавниот обвинител – пристап до правдата 

Ингеренциите на Јавното обвинителство произлегуваат од Законот за 
кривичната постапка, Законот за Јавното обвинителство, Кривичниот законик, 
Законот за прекршоците и Законот за извршување на санкциите. 

Притоа, во согласност со членот 152 од Законот за кривичната постапка, се 
дефинира во кои случаи Јавниот обвинител со решение ќе ја отфрли 
кривичната пријава, кога ќе се бараат дополнителни информации од МВР и 
од другите државни органи и кога ќе бидат повикани подносителот на 
пријавата, како и осомничениот во присуство на неговиот бранител, заради 
оцена на веродостојноста на наводите. Во истиот член е наведен рокот од 30 
дена во кој МВР и другите државни органи треба да постапат по барањето на 
ЈО. Воедно, доколку сторителот на кривичното дело е непознат, Јавниот 
обвинител може да побара од МВР да преземе одделни истражни дејствија. 

 
                                                           
56 Наведените случаи го опфаќаат извештајниот период од 1.11.2008 до 31.10.2009 година 
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Табела бр.7: Поднесени кривични пријави во 2009 и исходот од нив 
 

Кривична пријава 
или приватна 
тужба на 
потенцијалната 
жртва на 
регистрирани 
случаи на ППЧП 

Барање за 
поведување кривична 
одговорност 
доставено од НП 

Постапување на ЈО Супсидијарно 
постапување 

ПП043  Отфрлање на 
кривичната пријава 

Поднесена тужба 
за супсидијарно 
гонење  

КУ058  Поднесена 
кривична пријава 
од страна на ППЧП 
за која нема 
одговор од ОЈО  

 

СК076 Поведено е барање 
од НП со покривање 
на финансиските 
трошоци за судско-
медицинското 
вештачење од ППЧП 

Прифатено е 
барањето од ОЈО 
Скопје 

 

СК088 (поднесена 
е и приватна 
тужба) 

Поведено е барање 
од НП со покривање 
на финансиските 
трошоци за 
лекарското уверение  
од ППЧП 

Прифатено е 
барање од ОЈО 
Скопје 

 

 
Според податоците на ППЧП, во изминатите години, како и во 2009 година, 
се забележува недоволна ефикасност на основните јавни обвинителства во 
постапувањето по предметите за тортура или малтретирање при вршењето 
на службата. 
 
Случај 9 - СК034: Времетраење на постапка во Јавното обвинителство 

За случајот СК034 е поднесено барање за утврдување кривична 
одговорност на ОСЛ од страна на Народниот правобранител во 2006 
година, а во 2007 година е даден предлог за дополнување на истрагата. 
Предлогот е доставен до истражен судија на ОС Скопје 1 од ОЈО Скопје на 
8.10.2007. На 15.9.2008 предметот е даден на судско-медицинско 
вештачење, а на 8.10.2009 е донесено решение на ОЈО Скопје за отфрлање 
на кривичната пријава затоа што не постојат основи за сомневање дека 
пријавените сториле кривично дело „малтретирање при вршење на 
службата” според членот 143 од КЗ.       
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Неефикасното постапување на ОЈО се забележува во примерот на случајот 
СК034, кога на странката ѝ се оневозможило правото на ефикасна истрага 
заради пристап до правдата. Исто така, на 23.3.2009 година и за СК076 е 
поднесено барање до ОЈО Скопје за утврдување кривична одговорност и 
предметот сè уште се наоѓа во Јавното обвинителство. 
 
Случај 10 - СК070: Незаконско постапување на Јавното обвинителство 

За случајот СК070 е поднесено барање за утврдување на кривичната 
одговорност на полициски службеник за сторена тортура, но ОЈО го 
отфрла водејќи се од желбата на пријавителот. Бидејќи станува збор за 
кривично дело што се гони по службена должност, а не по барање на 
подносителот, Народниот правобранител на 26.3.2009 доставил 
ургенција до Вишото јавно обвинителство за испитување на 
законитоста. Предметот е вратен на повторно разгледување во ОЈО 
Скопје. 

Иако во извештајот за 2008 година ППЧП ја поздрави идејата за 
унапредување на улогата на Јавното обвинителство, што ќе доведе до 
формирање на посебно одделение кое ќе ги гони исклучиво сторителите на 
кривични дела сторени од страна на службени лица со полициски 
овластувања, сепак таа идеја остана само на хартија, без дополнителна 
реализација од страна на Здружението на јавните обвинители, како нејзин 
предлагач.  

Предлогот за измени на Законот за Јавното обвинителство, со формирање 
посебно одделение за полициска злоупотреба, беше презентиран на 
конференцијата на Здружението на јавните обвинители во 2008 година, а 
беше вклучен и во Предлог-механизмите за засилување на системот за 
надворешна контрола на органите за спроведување на законот, подготвен од 
група експерти и поддржан од Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје.57

Во извештајот на Европскиот комитет за превенција од тортура при Советот 
на Европа од 2008 година

 

58

 

, по однос на злоупотребите што не се истражени, 
се препорачува да се преземат поинтензивни напори за соодветни истраги 
од страна на тела кои се навистина независни. 

 

 

 
                                                           
57 Конференција на Здружението на јавните обвинители за предлог-измени и дополнувања на 
Законот за Јавно обвинителство, 11.11.2008, Хотел Арка, Скопје 
58 http://www.cpt.coe.int/documents/mkd/2008-31-inf-mkd.pdf 
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6.3. Судот во обезбедувањето на правдата 

Во периодот на известувањето беа водени 3 судски предмети, и тоа за 
случаите ПП027, СК031 и СК064. Во прилог се дадени кратки информации за 
предметите по кои е постапувано од страна на судот: 
 
Случај 11: ПП027 Судско постапување 

 ОС Прилеп го казни полицискиот службеник за малтретирање при вршење 
на службата. Всушност, во овој предмет дојде до спојување на две 
кривични пријави: за напад на службено лице и за полициско насилство. Со 
првостепената пресуда и двете страни беа осудени за виновни, но 
Апелациониот суд ги врати на повторно одлучување пред Основниот суд. 

Во моментов се чека објавувањето на пресудата по повторувањето на 
постапката. 
 
Случај 12-СК031: Времетраење на судската постапка 

Предметот СК031 се однесува на настан од 2005 година. По 3 години, на 
9.12.2008 е донесена ослободителна пресуда по предметот за кривично 
дело „мачење и друго нечовечко однесување и казнување“. Предложениот 
доказ од ОЈО Штип (ЦД со снимка од настанот, на која се гледа 
претепувањето) не беше прифатен да се изведе како доказ, иако на неа 
јасно се гледа физичкиот напад од страна на ОСЛ.  

На 12.12.2008 е поднесена жалба до Апелациониот суд во Штип, но и по 10 
месеци сè уште не е донесена второстепена  пресуда, иако оштетениот, 
преку неговиот адвокат, поднел барање за побрзо одлучување. 
 
Случај 13-СК064: Контрадикторно постапување на судот 

На 13.5.2007 година СK064, според тврдењата, бил противправно физички 
нападнат од страна на две ОСЛ, бил удиран по главата со тупаници и со 
рачката од службениот пиштол, при што се здобил со телесни повреди во 
вид на нагмечување на главата и потрес на мозокот. На 15.8.2007 година 
СВКПС утврдил дека ОСЛ-а на МВР ги пречекориле службените 
овластувања при примената на физичка сила против СK064 и, согласно 
тоа, го известил ОЈО Скопје за преземање на соодветни дејствија. Воедно 
е иницирана  постапка К.бр. 616/08 против СК064, кој е обвинет за напад 
на службено лице при вршење работи од безбедноста, во согласност со 
членот 383 од КЗ на РМ.  

СК064 поднел приватна кривична тужба против припадниците на МВР за 
сторено кривично дело телесна повреда, казниво во согласност  со членот 
130 од КЗ на РМ, во предмет К.бр. 4260/07.  
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Овие две кривични постапки, иако се однесуваат на ист кривично-правен 
настан, не се споени во една и судот донел две контрадикторни пресуди, 
при што во едната пресуда го осудува СК064 на казна затвор од 6 месеци, 
а во другата го осудува едното ОСЛ на парична казна од 15 дневни глоби, 
односно 18.360,00 денари.  

Завршувањето на првостепените постапки со осудителни пресуди за 
обете страни е плод на различно утврдената фактичка состојба за 
истиот настан, што е правно неиздржано. 

Воедно, во 2009 година од страна на ППЧП беше мониториран предметот 
СК075, каде што малолетно лице се жали на прекумерна употреба на сила. 
Постапката е започната по барање за кривична одговорност доставено од НП 
и заклучно со 31.10.2009 се одржани само 3 рочишта. 

Со анализа на горенаведените случаи може да се заклучи дека има 
позитивни и негативни примери во судското постапување во случаи на 
полициска бруталност или тортура. Притоа се отвораат две важни прашања: 
прво, дали снимките со кои се потврдува одреден настан судот може да ги 
цени како релевантен доказ во доказната постапка; и второ, дали се води 
грижа за  ефикасноста на постапката, имајќи го предвид судењето во разумен 
рок. За случајот СК031 биле потребни три години за да се донесе првостепена 
пресуда, а 10 месеци се чека одговор од Апелациониот суд во Штип, додека 
за случајот СК075 за една година се одржани само 3 рочишта. 

Според еден од наведените предмети, се забележува и несразмерност во 
санкционирањето на граѓаните и службените лица, при што едните се 
обвинети за напад на службено лице, а другите за нанесување телесни 
повреди.  

 

ЗАКЛУЧОЦИ: 

 Во 2009 продолжи соработката со НП, која се формализраше со 
потпишување на Меморандумот за соработка. Но, се забележува 
поинтензивна соработка во скопскиот регион во однос на локалните 
канцеларии, кои најчесто своите одговори на претставките ги темелат 
на одговорите на СВКПС; 

 Во 2009 година се поднесени 23 претставки до НП, а кај 7 од нив се 
утврдени повреди на правата на лицата при полициското 
постапување; 

 Народниот правобранител во регионот на Скопје и Велес успеа да 
обезбеди дополнителни докази за 2 случаја во кои е поднесено 
барање за кривична одговорност во ЈО, иако за овие случаи СВКПС 
имаше констатирано неоснованост на дадените наводи; 



 
 

53 

 Забележлива е неефикасноста во постапувањето на ЈО по поднесена 
кривична пријава, со долготрајни постапки преку кои се 
оневозможува пристапот до правдата;  

 Идејата за формирање посебно одделение за полициска тортура при 
ЈО, иако беше презентирана уште во 2008 година, сè уште нема своја 
реализација со која ќе се обезбеди побрза и поквалитетна истрага во 
случаите на полициска злоупотреба или тортура во ЈО; 

 Судот води долготрајни постапки коишто траат по неколку години, 
при што се доведува во прашање судењето во разумен рок; 

 Забележан е проблем во доказната постапка, кога судот одбива 
снимки на кои се прикажува полициска бруталност, како доказен 
материјал понуден од ОЈО, и 

 Судот има несразмерен и нееднаков пристап во третманот на 
граѓаните и службените лица при изрекувањето на санкциите59

 

. 

ПРЕПОРАКИ: 

 Да се продолжи соработката со НП преку различни форми и 
активности, со цел да им се помогне на граѓаните кои се жалат 
на полициското постапување; 

 Поголема соработка со локалните канцеларии на НП во делот на 
евидентираните случаи на полициска тортура кај кои може 
финансиски да се покрива медицинската документација од 
страна на ППЧП; 

 Што поскоро да се формира Националниот превентивен 
механизам и активно вклучување на граѓанскиот сектор во тој 
процес; 

 Засилена улога на Народниот правобранител, со која ќе му се 
дозволи независна истрага надвор од истрагата што ја 
спроведува МВР; 

 Народниот правобранител да располага со буџет за 
форензичарски испитувања со кои ќе се утврдува нанесената 
телесна повреда (физичка или психичка), при што нема да биде 
зависен само од истрагата и од добиените докази од страна на 
МВР; 

 Иницирање постапки пред Советот на јавните обвинители 
заради неефикасно постапување на јавните обвинители во 
случаите на полициска злоупотреба или тортура; 

 Итно иницирање на законски измени за воспоставување на 
посебно одделение за полициска злоупотреба во ЈО; 

                                                           
59 Пример: СлучајСК064 
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 Обезбедување на судење во разумен рок и користење на правото 
на вонреден правен лек пред Врховниот суд, и 

 Целосно почитување на членот 6 од ЕКЧП за принципот на фер и 
правично судење, во кој се предвидува еднаквост на средствата 
во постапката. 
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7. Други форми на соработка  

Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на 
граѓанинот ги разгледува прашањата што се однесуваат на: 

• начелните прашања, предлозите и мислењата во врска со 
остварувањето на одредбите од Уставот, законите и другите прописи 
и акти кои се од значење за остварувањето и заштитата на слободите 
и правата на граѓанинот; 

• следењето, разгледувањето и анализирањето на остварувањето на 
ратификуваните меѓународни акти со кои се регулира заштитата на 
слободите и правата на граѓанинот; 

• разгледувањето на дописите од страна на граѓаните и заземањето 
ставови по истите; 

• соработката со соодветните странски и меѓународни тела од областа 
на слободите и правата на граѓанинот,и 

• други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и 
правата на граѓанинот60

Во 2009 година претставници на Проектот за поддршка на човековите права 
учествуваа на најголем дел од седниците што ги одржа оваа комисија, а 
дадоа свој придонес на седницата по однос на Предлог-законот за бесплатна 
правна помош.

. 

61

 Во таа насока, ППЧП учествува во координативното тело на граѓанските 
организации кои даваат бесплатна правна помош, водено од Македонското 
здружение на младите правници, кое има за цел да се дадат квалитетни 
забелешки на Предлог-законот за бесплатна правна помош.  

 На оваа седница беа изложени забелешките и коментарите 
на ППЧП, како и на другите здруженија на граѓани кои даваат бесплатна 
правна помош. 

Како дополнителна активност во таа насока, на 20.11.2009 во организација на 
ФИООМ, ППЧП и МЗМП се одржа тркалезна маса насловена како 
„Предизвиците во пресрет на донесувањето на Законот за бесплатна правна 
помош“. Во меѓувреме е донесен и Законот за бесплатна правна помош, кој 

                                                           
60  http://www.sobranie.mk/?ItemID=B029F595A44B0049BB0C38372A2CEF54 
61 Претставници на Коалицијата Сите за правично судење во својство на претставници на 
ППЧП присуствуваа и земаа активно учество на овие седници. 
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ќе почне да се применува во рок од шест месеци од неговото стапување во 
сила.62

Во 2009 година започна поинтензивна соработка на ППЧП со државните 
институции. Покрај потпишувањето на Меморандумот за соработка со 
Народниот правобранител, претставниците на Проектот посетија 4 
полициски станици

 

63

Констатираните слабости во делот на правото на приватност и заштитата на 
личните податоци во текот на спектакуларните апсења доведоа до 
реализација на обука за медиумите, во соработка со Дирекцијата за заштита 
на личните податоци и Високата школа за односи со јавноста на 
Македонскиот институт за медиуми, која се одржа на 26.11.2009 во хотел 
Континентал. 

 во соработка со СВКПС, и спроведоа обука на 25 
полициски службеници на тема „Почитувањето на човековите права на 
лицата лишени од слобода”. Обуката се одржа на 11 и 12 април 2009 година 
на Факултетот за безбедност, а со неа започна и иницијалната соработка со 
Управата за извршување санкции, преку учество на 30 затворски службеници. 
Обуката стави посебен акцент на темата „Тортура“, а како препорака од неа 
произлезе неопходноста од продолжување на соработката на МВР и 
Управата за извршување санкции со граѓанскиот сектор, со цел да се намалат 
повредите на правата на лицата лишени од слобода. 

Подобрувањето на пристапот и поголемата доверба на граѓаните во 
државните органи и засилувањето на соработката меѓу владиниот и 
граѓанскиот сектор е една од целите на ППЧП. Од таа причина, и во 2009 
година се одржаа локални координативни состаноци, како дел од проектните 
активности. Преку овие состаноци се подобрува односот меѓу овие два 
сектора, со цел да им се даде максимална помош на потенцијалните жртви 
на полициска злоупотреба. Во ЛКС учествуваат претставници од СВКПС, НП и 
претставници на локалните организации во ППЧП. Годинава ваков вид 
средби успешно се реализираа во Скопје и во Велес, во југоисточна и во 
југозападна Македонија, додека во регионите на североисточна и 
северозападна Македонија сè уште се чека на поставување деташирани 
инспектори на МВР кои би учествувале на тие состаноци. 

  

                                                           
62 Закон за бесплатна правна помош,Службен весник на РМ,бр.161/2009 
63Посетата се спроведе на 10.12.2008 во ПС Карпош, ПС Центар. ПС Гази Баба и ПС Битпазар 
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8. ЗАВРШНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ  

Една од основните функции на полицијата којашто произлегува од Уставот, 
законите и меѓународните инструменти е заштитата на човековите права. Но 
што ако правата на граѓаните се повредени токму од оние кои треба да ги 
заштитуваат!? Во такви случаи, кој ќе ги заштитува граѓаните!? 

Постојат повеќе фактори, институционални и вонинституционални, кои 
работат на оваа проблематика, меѓу кои секако се и здруженијата на 
граѓаните кои настапуваат како бранители на човековите права и чијашто 
основна цел е нивна заштита. 

Бесплатната правна помош им е потребна за потенцијалните жртви на 
полициска злоупотреба, со цел да се овозможи еднаков пристап до правдата. 

Во 2009 година во рамките на ППЧП беа регистрирани 42 случаја во кои 
граѓаните се пожалиле на полициското постапување. Годинава е зголемен 
бројот на случаи на прекумерна употреба на сила и нанесување телесни 
повреди, кои опфаќаат 50% од вкупниот број случаи. 

И годинава, како и минатата, беа нотирани спектакуларни апсења во рамките 
на кои лицата беа прикажани со средства за врзување (лисици) на рацете 
однапред, што укажува на непочитување на подзаконските акти на 
полицијата за начинот на користење на лисиците, но и на загрозување на 
приватноста и презумпцијата на невиност од страна на медиумите. Во таа 
смисла, се забележува и пасивната улога на истражните судии, кои можат да 
реагираат во овие случаи доколку со начинот на приведување или 
доведување на распит може да се влијае врз начелото на презумпција на 
невиност. 

Во 73% од одговорите добиени од страна на институциите е констатирана 
неоснованост на претставките, 17% се оценети како основани, а за 10% 
немало доволно докази за наводите во претставките. Притоа, досегашната 
практика покажа дека во најголем број случаи одговорите на СВКПС се 
суштински и на нив се засноваат решенијата на ЈО.  

ЈО е најчесто неефикасно, се водат долготрајни постапки, а постојат и случаи 
каде што кривичните пријави биле отфрлени по желба на странката, надвор 
од законски предвидените решенија, иако се работело  за кривично дело што 
се гони по службена должност. 

Постојат различни констатации од институциите во врска со одговорноста на 
полициските службеници, при што во некои од нив СВКПС утврдил дека 
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претставката е неоснована, додека НП поднел барање за кривична 
одговорност до ЈО. 

За ефикасна и ефективна помош на граѓаните кои се жалат на полициска 
злоупотреба или тортура, ППЧП препорачува да постои моќен кадровски и 
независен сектор за полициска контрола, со дополнително обезбедување и 
добра техничка опременост. За да се обезбеди квалитетна истрага потребно 
е поставување на аудио-видео запис од распитите. Неопходна е превенција 
од  прекумерна употреба на сила, а тоа може да се постигне со континуирани 
обуки за ненасилни вештини за совладување напад, како и со почитување на 
човековите права на лицата лишени од слобода. Исто така, потребен е 
независен и надворешен механизам кој ќе ги испитува случаите на 
полициска тортура. 

ППЧП воедно препорачува да се засили улогата на Народниот правобранител 
и да му се обезбеди посебен буџет за форензички испитувања, како и да се 
формира посебно одделение за полициска злоупотреба при Јавното 
обвинителство. 

Бидејќи во рамките на правниот систем на Република Македонија се 
предвидува нов механизам за превенција од тортура (НПМ), ППЧП 
препорачува тој да се формира што поитно и да се  спроведе со целосно и 
соодветно вклучување на граѓанскиот сектор во целиот процес. Граѓанските 
организации во РМ многу често покажуваат дека се на страната на 
ефикасната заштита на човековите права и со право очекуваат активно 
вклучување во НПМ, со цел тој да биде ефикасно спроведен во практиката, 
со полн ефект на превенцијата на случаите на полициска тортура. 

Исто така, ППЧП препорачува судот суштински да се заложи и да ги преземе 
сите мерки за судење во разумен рок, а странките да го користат правото на 
жалба пред Врховниот суд доколку постапките се водат долго и непотребно 
се одложуваат. 
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9.2 Контакти на организациите имплементатори на ППЧП 
 

 

Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење 

Ул. Македонија 11/2-10, 1000 Скопје, Република Македонија 

Тел./факс: ++ 389 2 3215 263E-mail: contact@all4fairtrials.org.mk 

www.all4fairtrials.org.mk 

 

Форум за правата на Ромите АРКА – Куманово 

Регион: Куманово, Штип, Крива Паланка и Кратово 

Тел. /факс: +389 31 421-362 

e-mail: arka@arka.org.mk 

www.arka.org.mk 

 

Центар за демократски развој –Тетово 

Регион: Тетово, Гостивар, Кичево и Дебар 

Тел. /факс: ++389 44339-903   

e-mail contact@centerdd.org.mk  

www.centerdd.org.mk 
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Центар за граѓанска иницијатива – Прилеп 

Регион: Прилеп, Битола, Крушево, Македонски Брод, Ресен, Охрид, Струга,  

Кавадарци и Неготино 

Тел. /факс: ++389 48400-480    

e-mail: ccimk@mt.net.mk 

www.cgimk.org.mk 

 

ИЗБОР 

Регион: Струмица, Гевгелија, Кочани, Радовиш, Берово и Делчево 

Телефон: 034/349-411 

e-mail: izborsr@sonet.com.mk 

mailto:ccimk@mt.net.mk�
mailto:izborsr@sonet.com.mk�
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