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1. Резиме 

Прпектпт за ппддршка на чпвекпвите права и пваа гпдина имаше за пснпвна цел да им ппмпгне 

на граданите кпи сметаат дека се пптенцијални жртви на пплициска злпупптреба или 

тпртура.Тпј се имплементира пд 2004 гпдина и заклучнп сп 2009 гпдина беше дадена правна 

ппмпш на 293 случаи. Вп 2009 гпдина беа регистрирани дппплнителни 42 случаи на мпжна 

ппвреда на правата вп пплициска ппстапка. 

Дпкплку се ппфатат и регистрираните случаи заклучнп сп 31.10.2010 гпдина дпсега e 

ппмпгнатп,дадена правна ппмпш или правен спвет на вкупнп 373 градани.  

Оснпвната цел е да им се ппмпгне на граданите кпи сметаат дека се пптенцијални жртви на 

пплициска злпупптреба или тпртура. Оваа цел се  пстварува преку пбезбедуваое на бесплатна 

правна ппмпш кпја ги ппфаќа следните активнпсти: 

 интервјуираое и дпкументираое на напдите дадени пд страна на граданите кпи се 

жалат на пплицискптп ппстапуваое; 

 ппмпш на пптенцијалните жртви да пбезбедат сппдветна дпкументација пптребна за 

дпкажуваое на ппвредите при пплицискптп ппстапуваое; 

 финансиска ппмпш за пбезбедуваое лекарски уверенија сп кпи се утврдува ппвредата 

предизвикана пд пплицискптп пречекпруваое на пвластуваоата; 

 финансиска ппмпш за судскп-медицинските вештачеоа пптребни вп истрагата на 

пвластените пргани за утврдуваое на прекумерна упптреба на сила и тпртура пд 

страна на пплициските службеници; 

 ппднесуваое претставки и кпресппденција сп надлежните државни пргани вп име на 

пптенцијалните жртви кпи пријавиле случаи на пплициска злпупптреба или тпртура; 

 ппдгптпвка и ппднесуваое кривични пријави и застапуваое на жртвите вп случај на 

субсидијарнп гпнеое на стпрителите; 

 следеое на судските ппстапки прптив ОСЛ за злпупптреба или пречекпруваое на 

службените пвластуваое и кппрдинираое сп надлежните државни пргани на лпкалнп 

нивп, сп цел ппефикасна бпрба прптив евентуалните ппјави на пплициска злпупптреба 

и тпртура. 

Прпектпт се спрпведува пд страна на Кпалицијата Сите за правичнп судеое, Фпрум за 

правата на Рпмите Арка пд Куманпвп, Центар за демпкратски развпј пд Тетпвп, Центар за 

граданска иницијатива пд Прилеп и Избпр пд Струмица. Вп 2010 гпдина вп делпт на 

бесплатната правна ппмпш се вклучи и Првата детска амбасада вп светпт Медаши сп 

пбезбедуваое на правна ппмпш на малплетници кпи се сместени вп затвпрени устанпви вп кпи 

слпбпдата на движеое е пграничена. Вп 2010 гпдина прпектпт беше ппмпгнат и пд 

Здружениетп на правата на Рпмите пд Штип кпе претхпднп имаше регистриранп два случаи.  

Еднипт пд нив  е за малтретираое вп вршеое на службата а другипт за кривичнп делп 

Мачеое и другп нечпвечкп пднесуваое утврденп сп член 142 пд Кривичнипт закпник.Притпа 
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првипт предмет беше застапуван пд адвпкатпт на прпектпт сп цел целпсен пристап дп 

правдата  а другипт предмет гп следеше сп цел да се увиди начинпт на ппстапуваое на 

државните пргани и судпт вп случај на пбвинуваое за стпренп кривичнп делп Мачеое и другп 

нечпвечкп пднесуваое кпе е регулиранп сп член 142 пд КЗ. 

Вп 2010 гпдина се пвпзмпжи и бесплатнп застапуваое вп суд пд страна на пвластен адвпкат. 

Вп таа наспка за два предмети вп Прилеп и еден предмет вп Штип беше ангажиран адвпкат 

заради целпсен пристап дп правдата на класичните фпрми на пплициска тпртура и 

прекумерна упптреба на сила. 

Оваа гпдина прпектпт беше финансиски ппддржан пд страна на Еврппската унија, Фпндпт за 

жртви на тпртура на Обединетите нации и Институтпт птвпренп ппштествп пд 

Будимпешта, нп за фпрмираоетп и кпнтинуитетпт на прпектпт заслужни се  истп така и 

Набљудувачката мисија на ОБСЕ вп Скппје какп и Фпндацијата Институт Отвпренп 

Општествп-Македпнија. 

Вп 2010 гпдина беа регистрирани 38 случаи на мпжна пплициска злпупптреба сп наппмена дека 

пваа брпјка е за перипд пд 01.11.2009 гпдина дп 31.10.2010 гпдина кпга се затвпра циклуспт за 

регистрираое на случаи и се ппдгптвува анализата. 

Секакп и вп месеците нпември и декември се прпдплжи сп даваое на бесплатна правна ппмпш 

нп заради навременп и квалитетнп пбрабптуваое на ппдатпците, метпдплпгијата за 

пбрабптка на ппдатпците гп ппфаќа перипдпт дп 31.10.2010 гпдина. Вп сппредба сп 2009 

гпдина има намалуваое на ппплаките за 9.5% , нп пваа гпдина беше забележливп и пријавуваое 

на случаи пд градани кпи не сакаа да иницираат ппнатампшна ппстапка прптив пплициските 

службеници. 

И вп 2010 гпдина ппгплем дел пд ппплаките се пднесуваат на прекумерна упптреба на сила. Од 

вкупнипт брпј регистрирани случаи, 50% се пднесуваат на прекумерна упптреба на сила и 

најгплем дел пд ппплаките се упатени за унифпрмирани пплициски службеници (53%), а се 

згплемени и ппплаките за пплициски инспектпри вп пднпс на 2009 гпдина. 

Се ппставува прашаоетп дали механизимите за заштита на чпвекпвите права вп случаи на 

пречекпруваое се дпвплнп ефикасни? Сппред ппдатпците на прпектпт вп 73 % пдпгпвприте на 

СВКПС биле дека напдите вп претставките се непснпвани ппради штп граданите губат 

дпверба вп прганите на прпгпнпт и внатрешната кпнтрпла и бараат втпрпстепен 

механизам за заштита на нивните права. 

Оваа гпдина какп и вп 2009 гпдина ппстпеше тенденција на ппднесуваое на кривични пријави за 

напад на службенп лице врз пние градани кпи се жалеле на пплициска злпупптреба или тпртура 

нп впеднп се згплеми и брпјпт на санкципнирани пплициски службеници пд страна на судпт сп 

штп се намалува мпжнпста пд избегнуваое на правдата и неказнивпста на пблиците на 

тпртура. 
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Какп и вп изминатите извештаи така и сега се залагаме за птстрануваое на билп каква 
фпрма на пплициска супкултура кпја сппред тепретичарите се дефинира какп : 1. лпјалнпст 
кпн кплегите кпјаштп се смета за суштинска; 2. јавнпста или најгплемипт дел пд неа се 
дпживува какп непријател;  и 3. сфаќаоата на пплициските службеници вклучуваат и 
упптреба на сила 1. 

 

2. Впвед  

Вп 2010 гпдина2 регистрирани се 38 случаи на градани кпи се ппжалиле на пплициска злпупптреба 

и ппвреда на нивните права вп пплициска ппстапка. Дпкплку се направи сппредба сп 

регистрираните случаи вп 20093 гпдина има намалуваое на брпјпт на пријавени градани нп 

карактеристичнп за 2010 гпдина е ппјавата на случаи каде граданите кпи јавнп и медиумски се 

жалеа на пплициските ппстапки и сметаа дека нивните права се ппвредени, вп ппдпцнежнипт 

перипд се ппвлекуваа и не ппкренуваа ппстапки за детална истрага на нивните напди. 

Така вп рамките на Кпалицијата Сите за правичнп судеое пваа гпдина беа забележани ппвеќе 

случаи вп кпи на граданите им беше даден правен спвет нп тие не сакаа да ппднесат претставка дп 

сектпрпт за внатрешна кпнтрпла и прпфесипнални стандарди ниту пак кај Нарпднипт 

правпбранител. Бидејќи  за пвие градани не се преземени правни дејствија, вп рамките на 

прпектпт тие се впдат какп незаведени случаи за кпи ппстпеле спмневаоа за прекршуваое на 

правата пд страна на пплициски службеници нп ппради пдредени причини граданите не презеле 

дппплнителни правни дејствија за нивна заштита. Вп делпт на нерегистрирани случаи вп 

Кпалицијата Сите за правичнп судеое се заведени 7 градани пд кпи: 

- еднп лице се жалелп на неппстапуваое пд страна на пплицијата нп пп извесен перипд не 

изразилп вплја да се ппднесе претставка пп негпвата ппплака. 

- две лица се ппжалиле за навпднп нестпруваое на прекршпк за кпј биле казнети пд 

прекршпчната кпмисија нп се ппвлекле пд ппнатампшнп ппстапуваое заради 

згплемуваоетп на казните и судските трпшпци дпкплку прпдплжат сп ппстапката. 

- 3 лица се ппжалиле на нанесуваое на телесни ппвреди пд страна на пплициски 

службеници пд кпи за две беа презентирани и медиумски написи вп ппвеќе наципнални 

телевизиски куќи нп лицата вп ппдпцнежната ппстапка не сакаа да ппднесат претставки сп 

пбразлпжение дека на тпј начин ќе ги избегнат мпжните пријави кпн нив за напад на 

                                                           
1
 за ппвеќе инфпрмации види вп: Пплициска етика и депнтплпгија, прпф. Трпе Стпјанпвски 2006, страница 

43 
2
 Перипдпт на известуваое е пд 01.11.2009 дп 31.10.2010 

3
 Вп 2009 гпдина беа регистрирани 41 граданин и 2 здруженија на градани на кпи им беше дадена бесплатна 

правна ппмпш. Види ппвеќе: ЕФИКАСНПСТ ВП ЗАШТИТАТА НА ЧПВЕКПВИТЕ ПРАВА ПРИ ПРЕЧЕКПРУВАОЕ НА 

ППЛИЦИСКИТЕ ПВЛАСТУВАОА,правна анализа за 2009 гпдина,www.hrsp.org.mk 
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пвластенп службенп лице какп и пд страв за ппнатампшни судири сп лицата кпи би ги 

пријавиле. 

- за еднп лице ппстпела апсплутна застаренпст за делптп за кпе сакалп да ппднесе пријава 

вп рамките на нашипт прпект. 

Прпектпт за ппддршка на чпвекпвите права преку свпите канцеларии вп 2010 гпдина им ппмагаше 

на граданите вп спставуваоетп на претставки дп сектпрпт за внатрешна кпнтрпла и 

прпфесипнални стандарди на МВР, нп впеднп упатуваше претставки и дп Нарпднипт 

правпбранител. Вп случаи на нанесуваое на телесни ппвреди се ппкриваше и медицинската 

дпкументација па вп 2010 гпдина вп перипдпт на ппдгптвуваое на пваа анализата финансиски се 

ппкриени 9 лекарски уверенија. 

Анализиранп пп регипни најмнпгу ппплаки се заведени пд ФПР Арка Куманпвп и тпа 12 случаи, кај 

Кпалицијата Сите за правичнп судеое се заведени 9 случаи, вп Избпр Струмица се заведени 7 

случаи, кај Центар за граданска иницијатива пд Прилеп се заведени 6 случаи дпдека кај Центарпт 

за демпкратски развпј пд Тетпвп се заведени 4 случаи.4 

Вп 2010 гпдина беа пријавени и два случаи пд Здружениетп за заштита на Рпмите пд Штип за кпи 

се впди судска ппстапка. За еднипт случај прпектпт гп презеде судскптп гпнеое и ангажираше 

адвпкат кпј бесплатнп ја застапува жртвата кпја се жали на малтретираое вп вршеое на службата, 

дпдека за втприпт случај кпј истп така се напда вп судска ппстапка прпектпт вршеше мпнитпринг 

на пдржаните рпчишта. Пвпј предмет е пд ппсебен интерес за нас пд причина штп жртвата има 

ппднесенп субсидијарен пбвинителен акт за кривичнп делп Тпртура прптив 7 пплициски 

службеници пд СВР Штип. Вп истп време прптив пва лице е ппднесена кривична пријава за “Напад 

на службенп лице”. 

Вп гпдишнипт извештај на Нарпднипт правпбранител за 2009 гпдина е наведенп дека вп пваа 

институција се ппднесени 252 претставки за пплициски ппстапуваоа. Пд нив 24.21% се пднесуваат 

на прекумерна упптреба на сила, 19.44% за непреземаое на мерки за заштита на живптпт и 

имптпт на граданите, 6.35% за пдплжуваое, 1.19% за непснпванп или прптивзакпнитп лишуваое 

пд слпбпда, 0.40% за задржуваое вп пплициска станица ппдплгп пд 24 часа и 48.41% за друг вид 

на ппплаки за пплицискп ппстапуваое.5 

                                                           
4
 ППЧП се спрпведува на целата теритприја на нашата држава, и тпа: регипнпт на Скппје и Велес гп ппкрива 

Кпалицијата „Сите за правичнп судеое“; северпистпчнипт дел на државата гп ппкрива Арка пд Куманпвп 
(Куманпвп, Кратпвп, Крива Паланка и Штип); северпзападнипт дел пд државата гп ппкрива „Центарпт за 
демпкратски развпј” пд Тетпвп (Тетпвп, Гпстивар, Кичевп и Дебар);, југпзападнипт дел гп ппкрива 
Центарпт за граданска иницијатива пд Прилеп (Прилеп, Битпла, Крушевп, Македпнски Брпд, Ресен, 
Пхрид, Струга, Кавадарци и Негптинп), дпдека југпистпчнипт дел гп ппкрива Избпр пд Струмица (Струмица, 
Гевгелија, Кпчани, Радпвиш, Берпвп и Делчевп). Вп 2010 гпдина вп рамките на Прпектпт учествува и Првата 
детска амбасада вп светпт Медаши за бесплатна правна ппмпш на малплетници вп пплициска ппстапка. 
5
 Извештај на Нарпднипт правпбранител за 2009 пбјавен на www.ombudsman.mk  

http://www.ombudsman.mk/
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Вп извештајпт на Еврппската кпмисија за напредпкпт на нашата земја за 2010 гпдина стпи дека 

“Прпдплжуваат напдите за деградирачкп пднесуваое сп уапсените лица пд страна на 

специјалните пплициски единици „Алфа“ кпиштп пстанаа да делуваат самп вп Скппје. Вп 2009 

гпдина беа спрпведени 46 истражуваоа за напдите за злпупптреба пд страна на специјалната 

мпбилна единица, сппреденп сп 33 вп 2008 гпдина”.6 

Ппдатпците кпи ќе следуваат вп пвпј извештај не мпже да се сппредуваат сп извештаите на 

дпмашните и медунарпдните институции пд причина штп тие гп ппфаќаат перипдпт на 2009 

гпдина дпдека нашите ппдатпци се заклучнп сп 31.10.2010 гпдина. Дпкплку сакаме да направиме 

квантитативна сппредба треба да ги земеме нашите ппдатпци пд 2009 гпдина. 

Вп рамките на прпектпт вп 2009 гпдина се регистрирани 42 случаи, пд кпи 41 граданин и 2 

здруженија на градани кпи ппбарале бесплатна правна ппмпш, сметајќи дека нивните права се 

ппвредени пд пплициските службеници и дека се жртви на пплициска злпупптреба или тпртура7 

Пснпвни заклучпци пд 2009 гпдина беа: 

 Брпјпт на евидентираните случаи за 2009 гпдина е 42 штп претставува згплемуваое 

за 15, 96% вп пднпс на евидентираните случаи пд 2008 гпдина; 

 На целата теритприја се пријавени 41 граданин и 2 здруженија на градани, пд кпи 36 се 

мажи и 5 жени; 

 Се забележува тренд на намалуваое на брпјпт на ппплаките пд страна на малплетни 

лица и жени;  

 За разлика пд 2008 гпдина, гпдинава има за 63% ппгплем брпј пријави пд градани Рпми;  

 Прпцентуалнп вп 2009 гпдина какп пптенцијални жртви на пплициска злпупптреба или  

тпртура најчестп се пријавувале Македпнци (54,76%); Рпми (26,19%); Албанци (11,9%), и 

Турци (4,76%), и 

 Ранливите категприи, какп штп се Рпмите и Албанците, кпи вп минатите извештаи 

биле пзначени какп такви, пстануваат ранливи и вп 2009 гпдина.  

Какп и вп минатпгпдишнипт извештај така и сега ќе нагласиме дека пна штп ќе следува ппдплу не 

значи единствена брпјка на градани кпи се жалат на пплициска злпупптреба или тпртура, туку самп 

регистрирани случаи кај нас, за кпи граданите дале пплнпмпшнп и за кпи се пбезбедила бесплатна 

правна ппмпш. 

 

 

                                                           
6
 Извештај за напредпкпт за 2010 гпдина, глава 2.2 Чпвекпви права и заштита на малцинствата 

7
 Види ппвеќе: ЕФИКАСНПСТ ВП ЗАШТИТАТА НА ЧПВЕКПВИТЕ ПРАВА ПРИ ПРЕЧЕКПРУВАОЕ НА 

ППЛИЦИСКИТЕ ПВЛАСТУВАОА,правна анализа за 2009 гпдина,www.hrsp.org.mk 

 



10 

 

3.Однпспт на пплицијата кпн граданите 

Ппмеду пплицијата и граданите ппстпи двпнаспчен пднпс вп кпј клучна улпга има ппчитуваоетп на 

чпвекпвите права. Сп вршеоетп на свпјата улпга пплицијата е дплжна да ги заштитува пснпвните 

чпвекпви слпбпди и права преку пппречуваое на нивнп ппвредуваое или кршеое. Вп 

пбезбедуваоетп на чпвекпвите права пплицијата има двпјна улпга и тпа преку пснпвната функција 

да биде заштитник на чпвекпвите права а пд друга страна, при преземаоетп на пплициските 

пвластуваоа, да биде исклучителнп внимателна сп максималнп ппчитуваое на чпвекпвите 

права.Сппред член 2 пд Кпдекспт на ППН се наведува дека “Вп вршеоетп на свпите дплжнпсти 

лицата пдгпвпрни за примена на закпнпт ќе гп ппчитуваат и штитат чпвечкптп дпстпинствп и ќе ги 

бранат чпвекпвите права на сите лица”. 

Пвластуваоата кпи пплицијата ги има сп закпн не се впппштп мали.Тие вклучуваат примена на 

средства на присила, меду кпи е вклучена и примената на пгненп пружје какп и правптп на 

испитуваое, задржуваое и лишуваое пд слпбпда. Сите пвие пвластуваоа дпведуваат дп 

пграничуваоа на чпвекпвите слпбпди и права нп тие пграничуваоа мпже да се применат 

исклучивп сп ппстеое на закпн. 

Ппстпјат и медунарпдни стандарди сп кпи се регулираат пднпсите на пплицијата кпн граданите 

какп и примената на пплициските пвластуваоа. Спгласнп член 1 пд Кпдекспт на ППН “Лицата 

пдгпвпрни за примена на закпнпт ќе ги извршат задачите кпи им се дпделени сп закпн така штп ќе 

и служат на заедницата и ќе ги штитат сите лица пд незакпнски дејствија вп склад сп виспкипт 

степен на пдгпвпрнпст кпј гп бара нивната прпфесија”8. Спгласнп пак член 2 и 4 пд Еврппскипт 

кпдекс  “Пплицијата е јавен прган кпј се фпрмира сп закпн, пплициските пперации треба да бидат 

впдени вп склад сп наципналните закпни и медунарпдните стандарди  и закпнската регулатива 

кпја се пднесува на пплицијата треба да биде јасна и прецизна”. 

Пснпвната цел на пплицијата вп еднп демпкратскп ппштествп е владееоетп на правптп и 

пдржуваоетп на јавнипт ред и мир, заштитата и ппчитуваоетп на ппсебните слпбпди и права, 

превенција на казнените дела и бпрба прптив криминалпт. Пплициските активнпсти ппкриваат 

ширпк спектар 9. Ппчитуваоетп на пснпвните слпбпди и права кпи се спдржани вп Еврппската 

кпнвенција за чпвекпви права ппдразбира и ппстпеое на пграничуваоа на пплицијата вп 

пстваруваоетп на нејзините цели. Пплицијата мпра да ги ппчитува правптп на живпт какп и да се 

пднесува хуманп сп секпе лице без разлика дали тпа лице бара заштита пд пплицијата или пак се 

јавува какп лице кпе гп крши закпнпт и е стпрител на пдреденп кривичнп делп. 

                                                           
8
 Кпдекс за пднесуваое на службениците пдгпвпрни за примена на закпнпт -1979 

 
9 Медунарпдни правни стандарди сп кпи се уредува пплициската упптреба на средства за присила - 

Д.Шктриќ ,2007 пбјавенп вп Хрватски љетппис за казненп правп и пракса –Загреб бр.14,страна 187-214 
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Вп пснпва секпј пплициски службеник треба да има индивидуална пдгпвпрнпст за свпите ппстапки 

вп вршеоетп на пплициските задачи. Пснпвен критериум за пплициската ппстапка се закпнитпст, 

сразмернпст и недискриминација. Секпја акција мпра да се темели на закпн, да е вп сразмер сп 

целта кпја сака да ја ппстигне и не смее да вклучува билп какпв пблик на дискриминација кпн 

граданите10. 

Впеднп пднпспт на пплицијата и граданите треба да биде регулиран сп внатрешни закпни, пракси 

и кпдекси кпи ќе се впдат сппред принципите ппставени вп текстпт на Еврппскипт кпдекс на 

пплициска етика и втемелуваоетп на медунарпдните стандарди . Ваквата дефиниција е спдржана 

вп преамбулата на Еврппскипт кпдекс. 

За делуваоетп на пплицијата вп демпкратските ппштества значајни се Декларацијата за пплиција 
11 и Еврппската пплициска ппвелба кпи ги спдржат начелата сппред кпи треба да ппстапуваат 

пплициските службеници вп извршуваоетп на свпите задачи. Декларацијата за пплиција ја 

нагласува етиката на пплицискп ппстапуваое и делуваоетп на пплицијата за време на впјна и вп 

други впнредни спстпјби, дпдека Еврппската пплициска ппвелба ја регулира материјата на 

пднпспт на пплицијата сп заедницата, внимателнипт начин на пднесуваое спрема граданите, 

даваоетп ппмпш на граданите какп и птфрлаоетп на секпја фпрма  на пплициска злпупптреба, 

сампвплие, дискриминација и кпрупција. Сп ппвелбата се нагласуваат правата на пплициските 

службеници за здружуваое вп синдикати. 

Еврппскипт кпдекс претставува надградба на Декларацијата за пплиција. Еврппскипт кпдекс на 

пплициска етика ппфаќа наспки за пплициска интервенција и упптреба на сила вп извршуваоетп 

на пплициските задачи. Сппред пвпј кпдекс примената на сила мпже да се упптреби самп врз пнпв 

на легитимен акт т.е. закпн и билп кпја арбитрерна упптреба на сила не смее и не мпже да биде 

прифатена.12Кпдекспт има пдредби кпи се пднесуваат на практична пбука на пплицијата за 

упптреба на сила вклучувајќи ги начелата на Еврппската кпнвенција за чпвекпви права какп и 

релевантните пдлуки на Еврппскипт суд за чпвекпви права пд Стразбур. Сп таа пдредба се дава 

гплемп значеое на ставпвите на Судпт за упптреба на сила и се спздава правп кпе гради 

стандарди кпи пплицијата при примена на сила мпра да ги ппчитува. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Бпгпљуб Милпсављевиќ- Људска права и пплиција, издавач :Центар за антиратну акцију,Белград 2004 
11 Декларација за пплиција –Резплуција 690/1979 Спвет на Еврппа 
12 Еврппски кпдекс на пплициска етика (2001) 
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4. Заштита на пптенцијалните жртви на пплициска злпупптреба или тпртура 

4.1. Регистрирани случаи пп регипни и гпдини   

Вп рамките на ППЧП вп 2010 гпдина се регистрирани 38 нпви случаи на пптенцијалнп 

прекршуваое на чпвекпвите права пд страна на пплицијата  а истпвременп се следеа 12 активни 

случаи пд 2009 гпдина. 

Табела бр. 1  Регистрирани случаи на пптенцијални жртви на пплициска злпупптреба вп 2010 

гпдина  

Прганизација Евидентирани случаи Истражни/судски 

ппстапки  

2010 гпдина (заведени вп 

2009 гпдина) 

Фпрум за правата на 

Рпмите-АРКА КУМАНПВП 

                  12 / 

Кпалиција Сите за 

правичнп судеое -СКППЈЕ 

                 9 0 (6) 

Центар за демпкратски 

развпј-ТЕТПВП 

                4 / 

ИЗБПР-СТРУМИЦА                  7 0 (2) 

Центар за граданска 

иницијатива -ПРИЛЕП 

                6 2(2) 

Здружение за правата на 

Рпмите –ШТИП 

 0(2) 

ВКУПНП             38                                                  2(12) 

 

Пд наведената табела мпже да се види дека најгплем брпј ппплаки вп 2010 гпдина се прилпжени 

дп ФПР Арка пд Куманпвп какп и кај Кпалицијата Сите за правичнп судеое нп дека вп тие регипни 

најчестп ппстапките се пграничени самп на внатрешна истрага и пдлука на сектпрпт за внатрешна 

кпнтрпла и прпфесипнални стандарди при МВР.  

Вп табелата на истражни или судски ппстапки првп се пзначени брпјпт на предмети кпи се 

заведени вп 2010 гпдина и за кпи е ппкрената ппстапка вп истата гпдина а дппплнителнп е 

претставен брпјпт на предмети кпи се завеле вп 2009 гпдина нп прпдплжиле да траат и вп 2010 

гпдина при штп биле мпнитприрани или застапувани пд страна на ППЧП. 
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Притпа мпже да се забележи дека за разлика пд 2010 гпдина вп 2009 гпдина беа евидентирани 

ппвеќе случаи кпи прпдплжија и пваа гпдина гпдина и тпа 6 вп регипнпт на Скппје, 2 вп регипнпт 

на Струмица , 2 вп регипнпт на Штип и 2 вп регипнпт на Прилеп. 

Пваа гпдина најгплема ажурнпст ппкажа јавнптп пбвинителствп вп Прилеп сп тпа штп две 

кривични пријави ппднесени вп 2010 гпдина се решени и ппстапката е вп истрага или на суд.  

Кривичнптп гпнеое вп пвпј регипн истпвременп мпже да укаже и на ппстпеое пптешки фпрми на 

ппвреди пд страна на пплицијата (тешки телесни ппвреди, малтретираое итн.), за разлика пд 

другите регипни вп кпи се пријавуваат ппслаби фпрми на пплициска злпупптреба кпи честппати 

завршуваат какп непснпвани претставки или се ппведува дисциплинска ппстапка вп рамките на 

МВР. 

Вп регипнпт на Штип се впдат два судски предмети пд 2009 гпдина. За еднипт случај прпектпт гп 

презеде судскптп гпнеое и ангажираше адвпкат кпј бесплатнп ја застапува жртвата кпја се жали 

на малтретираое вп вршеое на службата пд страна на пплициски службеници, дпдека за втприпт 

случај кпј истп така се напда вп судска ппстапка, се вршеше мпнитпринг на пдржаните рпчишта. 

Пвпј предмет е пд ппсебен интерес за нас пд причина штп жртвата има ппднесенп субсидијарен 

пбвинителен акт за кривичнп делп Тпртура прптив 7 пплициски службеници пд СВР Штип. Вп истп 

време прптив пва лице е ппднесена кривична пријава за “Напад на службенп лице” 

Вп 2010 гпдина Кпалицијата Сите за правичнп судеое мпнитприраше предмети пд 2009 гпдина. Се 

рабпти за 6 активни предмети пд 2009 гпдина кпи се напдаат вп истражна или судска ппстапка. За 

2 предмети е дпнесена пресуда дпдека за пстанатите 3 ппстапките се вп тек. 

Впеднп вп 2010 гпдина ппкриени се  9 лекарски уверенија за перипд пд 01.11.2009 дп 31.10.2010 

гпдинa. 

Вп текпт на 2009 гпдина вп рамките на ППЧП беа впдени вкупнп 90 предмети. Пд нив 48 беа 

случаи регистрирани вп перипдпт на 2004-2008 гпдина дпдека 42 случаи беа регистрирани вп 2009 

гпдина. Сп пглед на тпа штп кај ппгплемипт дел пд пвие случаи беше испплнет еден пд услпвите за 

затвпраое 13, вп текпт на 2010 гпдина беа следени самп ппстапките кпи се напдаат вп истражна 

или судска ппстапка. 

 

 

 

                                                           
13

 Вп спгласнпст сп рабптеоетп на Прпектпт за ппддршка на чпвекпвите права, регистрираните случаи се 
затвпраат кпга: 1. се искпристени заштитните правни механизми и е кпнстатирана ппвреда, при штп жртвата 
смета дека правдата е задпвплена; и 2. надлежните пргани утврдиле дека нема ппвреда, а жртвата не била 
заинтересирана за натампшнп впдеое на случајпт 
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Графикпн бр.1 Регистрирани случаи пп прганизации вп 2009 и 2010 гпдина 
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4.2. Етничка, пплпва и впзрасна структура на пптенцијалните жртви 

Пд вкупнипт брпј на регистрирани пптенцијални жртви на пплициска злпупптреба или тпртура (38) 

сите се пплнплетни лица, пд нив 22 се Македпнци, 13 Рпми, 2 Албанци и 1 Турчин.  

Сппреденп сп минатата гпдина каде имавме ппплаки пд 3 малплетни лица, пваа гпдина нема 

ппплаки пд  пваа категприја. Вп пднпс на етничката структура на лицата кпи се жалат на пплициска 

злпупптреба пваа гпдина имаме малп намалуваое на брпјпт на ппплаки пд Македпнци кпи вп 

2009 гпдина биле 23 нп имаме згплемуваое на брпјпт на Рпмите кпи пак вп 2009 гпдина се 

заведени какп 11 случаи. 

Ппделени пп прганизации и регипни кај ФПР Арка пд Куманпвп се регистрирани 11 Рпми и 1 

Македпнец, вп Кпалиција Сите за правичнп судеое вп регипнпт на Скппје и Велес  регистрирани 

се 8 Македпнци и 1 Рпм, вп Центарпт за граданска иницијатива пд Прилеп регистрирани се 5 

Македпнци и 1 Турчин, вп Избпр пд Струмица пријавени се 7 Македпнци дпдека вп Центарпт за 

демпкратски развпј пд Тетпвп пријавени се 2 Албанци ,1 Рпм и 1 Македпнец. 

Пп пднпс на пплпвата структура , пд 38 заведени случаи, вп 4 пд нив пријавители се жени.Тука 

сппредбенп сп изминатите гпдини имаме тренд на намалуваое на ппплаки на  лица пд женски 

ппл. Така вп 2009 гпдина беа регистрирани  5 жени, а вп 2008 и 2007 гпдина пријавени се 7 жени 

какп пптенцијални жртви на пплициска злпупптреба. 
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Графикпн бр.2 Регистрирани случаи сппред етничка припаднпст вп 2009 и 2010 гпдина 
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Вп пднпс на активните предмети пд 2009 гпдина кпи се напдаат вп истражна или судска ппстапка, 

2 случаи вп Штип се за градани пд рпмска етничка припаднпст14 , 2 случаи заведени вп Избпр 

Струмица се пд македпнска етничка припаднпст15, пд 6 случаи заведени вп Кпалиција Сите за 

правичнп судеое 3 се Албанци, 2 Македпнци и 1 Рпм, а за 2 случаи заведени вп ЦГИ Прилеп  1 е 

Македпнец и 1 Турчин .16  

 

ЗАКЛУЧПЦИ: 

 Брпјпт на пфицијалнп регистрирани случаи вп 2010 гпдина е 38 штп претставува 

намалуваое вп пднпс на 2009 гпдина за 9.5%. 

 Ппстпјат и т.н. непфицијални случаи на градани кпи се ппжалиле дп нашите канцеларии нп 

пд различни причини не сакале да се ппведе ппстапка прптив пплициските службеници. 

 Ппстпи пснпвана претппставка дека граданите немаат дпверба вп државните институции и 

системпт. Дури и медиумски експпнираните случаи на пплициска злпупптреба или тпртура 

                                                           
14

 ШТ001 и ШТ002 
15

 СР049 и СР050 
16

 ПП027 и ПП043 
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не сакаа да ппднесат претставки и на тпј начин да ппбараат адекватнп да се истражат 

нивните напди за ппвреда на правата вп пплициска ппстапка. 

 Најгплем дел пд ппплаките пваа гпдина се забележани вп регипнпт на Куманпвп кај Фпрум 

за правата на Рпмите Арка при штп препвладуваат претставките пристигнати пд  градани пд 

Рпмска етничка припаднпст. 

 И ппнатаму најгплем дел пд претставките се ппднесуваат пд Македпнци нп пваа гпдина 

има згплемуваое на претставките пд Рпмите вп пднпс на 2009 гпдина штп и ппнатаму ги 

пзначува какп ранлива категприја вп пплицискптп ппстапуваое. 

 Вп 2010 гпдина има тренд на намалуваое на ппплаките пд жени а нема регистриранп ниту 

една ппвреда врз малплетнп лице штп е за ппздравуваое. 

 Мнпгу мал дел пд пријавените случаи прпдплжуваат вп судска ппстапка , па така вп 2010 

гпдина се заппчнати две судски ппстапки, а впеднп се впделе и 12 истражни или судски 

ппстапки за предмети заведени вп 2009 гпдина и претхпднп сп штп не дпведува дп 

заклучпк дека самите градани иакп се жалат на ппвреди вп пплициска ппстапка нечестп 

истрајуваат дп крај вп пстваруваоетп на правдата. 

 

ПРЕППРАКИ 

 Да прпдплжи ефикасната истрага и санкципнираоетп на пплициските службеници 

кпи ги ппвредиле правата на граданите вп пплициска ппстапка сп цел ппнатампшнп 

намалуваое на брпјпт на регистрирани случаи. 

 Згплемуваое на свеста на граданите за пријавуваое на случаите на пплициска 

злпупптреба или тпртура какп и јакнеое на дпвербата вп државните институции 

кпи рабптат на пваа прпблематика. 

 

 Кпнтинуиранп заппзнаваое на граданите сп нивните права при пплицискп 

ппстапуваое и мпжнпста за дпбиваое бесплатна правна ппмпш какп и нивнп 

пхрабруваое за прпдплжуваое на ппстапките вп судска инстанца. 

 

 Впсппставуваое на ппсебна грижа на ранливите категприи на градани кпи се жалат 

на пплициска злпупптреба или тпртура и ппставуваое какп припритет вп даваоетп 

на бесплатна правна ппмпш. 
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5. На штп се жалат граданите  

Пд вкупнп регистрираните случаи вп 2010 гпдина, вп 3 случаи граданите се ппжалиле дека биле 

жртви на малтретираое пд страна на пплициски службеници, вп 2 случаи дека им биле нанесени 

тешки телесни ппвреди, вп 19 случаи дека била прекумернп упптребена сила пд страна на 

пплицијата пд кпи вп 4 случаи ималп елементи и на тпртура сп цел да бидат казнети или да 

признаат пдреденп дејствие, вп 3 случаи се жалеле на неппстапуваое на пплицијата, вп 4 случаи 

на бруталнп пднесуваое, вп 6 случаи на навредувачкп и ппнижувачкп пднесуваое и вп 1 случај за 

незакпнскп и непрпфесипналнп ппстапуваое на пплициските службеници. 

 

Графикпн 3. Ппплаки на граданите вп 2010 гпдина 
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Графикпн бр.4 Ппплаки на градани вп 2009 гпдина 
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Дпкплку се сппредат прпцентите пд 2009 и 2010 гпдина пстанува ист прпцентпт на ппплаки вп 

делпт на прекумерна упптреба на сила (50%). Пваа гпдина пд вкупнипт брпј на регистрирани 

случаи  имаме 5% вп кпи граданите се жалат дека им биле нанесени тешки телесни ппвреди 

заради кпи е ппкрената судска ппстапка и ангажиран адвпкат вп рамките на прпектпт. 

За 11% се згплемуваат ппплаките за ппнижувачкп и навредливп пднесуваое пд страна на 

пплициските службеници, дпдека незакпнскптп и непрпфесипналнп ппстапуваое се намалува за 

11% вп пднпс на минатпгпдишните ппплаки на граданите. Пна штп се издвпјува вп 2010 гпдина се 

4 случаи или вкупнп 10% пд вкупнипт брпј на ппплаки кпи се пднесувале на бруталнп пднесуваое 

пд страна на пплициските службеници. 

Вп бараоетп на пдгпвпр зпштп се случуваат ппвреди на чпвекпвите права пд страна на 

пплициските службеници мпже да се најдат ставпви кпи ппспчуваат на слабпсти вп системпт на 

мерки. 

Вп тпа специјалнп местп заземаат слабпстите на прганите кпи се дплжни да ппкренуваат ппстапки 

и изрекуваат мерки за пдгпвпрнпст вп случаи на прекршуваое на чпвекпвите права. 

Сппред тепретичарите, акп имаме слабпст на прганите кпи вршат кпнтрпла, тпгаш меду 

пплициските службеници ќе се рашири ставпт за неказнивпста на ппвредата на правата вп 

пплициска ппстапка и тпа ќе дпведе дп мпжнп ппвтпруваое на пвие ппвреди. 

Причини за неказнивпста мпже да биде слабата пплициска прганизација и мпќта кпја таа ја има за 

преземаое на мерки, непринципиелни врски на пплицијата сп јавнптп пбвинителствп и судпт, 
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неспремнпста на државата да делува прптив кршеоетп на чпвекпвите права и зависнпста на 

пбвинителствптп и судпвите пд нпсителите на пплитичката власт.17 Вп делпт на причините кпи 

влијаат пдредени пплициски структури да ги прекршуваат чпвекпвите права, се наведени причини 

пд пплитичка, екпнпмска, спцијална и културна прирпда18. 

Ппстпјат десет темелни стандарди за чпвекпви права за службениците кпи гп применуваат 

закпнпт19, дпнесени пд страна на ППН и тие се пснпва и медунарпден извпр за стандардите на 

ппстапуваое на пплициските службеници, вклучувајќи ја и упптребата на сила. Тие ппфаќаат 

правп на сите за еднаква заштита без дискриминација пп билп кпј пснпв, ппстапуваое сп жртвите 

заштитнички и сп ппчитуваое, пбезбедуваое на заштита на нивната сигурнпст и приватнпст, 

упптреба на сила самп кпга е нужнп пптребна и вп најмала мера сп пглед на пкплнпстите, 

лишуваое пд слпбпда самп кпга ппстпи закпнска пснпва, пбезбедуваое на медицинска ппмпш, 

хуманп пднесуваое кпн задржаните лица, заштита пд арбитрернп лишуваое пд слпбпда и 

пбврска за известуваое на јавнптп пбвинителствп за секпј вид на кршеое на пснпвните 

стандарди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Чпвекпви права и пплиција – прпф. Бпгпљуб Милпсављевиќ –Белград 2004  
 
18

Osse, A., Instrumenti za vodjenje diskusije: prirucnik za instruktore - 

o policiji i ljudskim pravima: petnaest ideja kako da se 
ohrabre policajci da razmisljaju o pitanjima vezanim za ljudska prava  - 
Beograd: Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, 2003 
 
19

 10 Basic Human Right Standards for Law Enforcement Officials UN, 1998, AI idex 
POL 30/04/98 
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Табела бр.2 Регистрирани случаи пп категприи и регипни за 2010 гпдина 

 

Акп се ппгледне табелата за брпјпт на регистрирани случаи пп прганизации и регипни,  мпже да се 

извади заклучпк дека најмнпгу ппплаки за прекумерна упптреба на сила сп елементи на тпртура 

се заведени вп регипнпт кпј гп ппкрива Здружениетп Арка пд Куманпвп, дпдека бруталнптп 

пднесуваое пд страна на пплицијата сп навреди и ппнижуваое се пријавени вп регипнпт кпј гп 

ппкрива Избпр Струмица.  

Дпкплку се направи сппредба сп спстпјбата вп 2009 гпдина, пваа гпдина мпже да се забележи 

намалуваое на ппплаките за прекумерна упптреба на сила и тпртура вп регипнпт на Скппје каде 

се регистрирани 4 случаи вп пднпс на 2009 гпдина кпга биле регистрирани 7 случаи на прекумерна 

упптреба на сила и 3 случаи на малтретираое вп вршеое на службата. 

прганизација  
ФПР Арка 
Куманпвп 

 
Кпалиција 
Сите за 
правичнп 
судеое-Скппје 

 
Избпр 
Струмица 

 

ЦДР – Тетпвп 

 

ЦГИ – Прилеп 

 
Вкупнп 

Прекумерна 
упптреба на сила 
и тпртура 

11 2 / 2 4 19 

Малтретираое 
при вршеое на 
службата 

/ 2 / / 1 3 

Навредувачкп и 
ппнижувачкп 
пднесуваое 

 2 3 1  6 

Незакпнскп и 
непрпфесипналнп 
ппстапуваое  

/ / 1 / / 1 

Неппстапуваое 
на пплициски 
службеник/ици 

1 2 / 1 / 3 

Незакпнскп 
ппстапуваое при 
претрес 

/ / / / / / 

Бруталнп 
пднесуваое пд 
страна на 
пплицијата 
/тешки телесни 
ппвреди 

/ 1 3 / 1 6 

Вкупнп 12 9 7 4 6                                        38 
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Пваа гпдина се згплемил брпјпт на ппплаки за упптреба на сила вп регипнпт на Куманпвп, така 

штп вп 2009 гпдина ималп 7 ппплаки за пвпј вид на ппвреда, дпдека вп 2010 гпдина пријавени се 

11 случаи вп кпи граданите тврделе дека врз нив е применета прекумерна сила. 

Вп пваа гпдина ппкрај ппплаките за прекумерна упптреба на сила, вп ппгплем брпј се јавуваат и 

ппплаки за навредувачкп и ппнижувачкп пднесуваое какп и за бруталнп пднесуваое на 

пплицијата сп нанесуваое на тешки телесни ппвреди. 

 

5.1. Прекумерна упптреба на сила 

Сппред стручната јавнпст ппстпјат ризични ситуации вп кпи пплициските службеници мпже 

најчестп да ги кршат чпвекпвите права. Така вп тпј дел влегуваат апсеоата, спслушуваоата, 

задржуваоетп на лица вп пплициски прпстприи какп и прибираое на инфпрмации и претрес на 

лица и дпмпви. При апсеоетп мпже да дпјде дп непптребна примена на сила и ппвреди на 

дпстпинствптп на уапсенптп лице, какп и дп ппвреди на правата кпи ги има вп мпментпт на 

приведуваое. При спслушуваоетп лицетп некпгаш се дпживува какп спрптивна или непријателска 

страна па вп такви мпменти мпже да се случи да биде ставенп на исцрпувачки испитуваоа нп врз 

негп да се примени и физичкп и психичкп малтретираое. Претресите на станпви и лица мпже да 

бидат ризична пбласт каде дпада дп кршеое на чпвекпвите права и тпа мпже да се случи вп 

ситуации кпга нема судски налпг. Закпнпт ппинаку не дпзвплува примена на претрес на стан или 

лице бидејќи вп спрптивнп мпже да дпјде дп ппвреда на правптп на неппвредливпст на дпмпт, 

правптп на приватнпст нп вп истпвреме да има дејствија сп кпи се врши малтретираое или 

ппнижувачкп пднесуваое.20 

Карактеристичнп кај нас е ппстпјанипт тренд на ппплаки за прекумерна упптреба на сила.Така вп 

2008 гпдина беа пријавени 14 случаи на прекумерна упптреба на сила сп нанесуваое телесни 

ппвреди и 5 случаи на малтретираое при вршеое на службата, дпдека вп 2009 гпдина пријавени 

се 21 случај на прекумерна упптреба на сила сп нанесуваое телесни ппвреди и 5 случаи за 

малтретираое при вршеое на службата. 

Вп спгласнпст сп членпт 83 пд Закпнпт за пплиција (Службен весник бр. 114/2006, 148/2008 и 

6/2009), пплициските службеници мпжат да упптребат сила сп кпја треба да се пдбие напад, да се 

спречи бегствп на лице или да се спвлада птппрпт на тпа лице.  

Вп членпт 38 пд Кпдекспт на пплициската етика (Службен весник бр.72/2007) е утврденп дека 

„пплициските службеници мпжат да упптребат средства за присилба самп кпга е неппхпднп и 

самп вп пбем штп е пптребен за ппстигнуваое на пдредена легитимна цел“.  

                                                           
20 Прпф. Др. Бпгпљуб Милпсављевиќ – Људска права и пплиција  
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Медунарпдните стандарди21 ја пграничуваат упптребата на сила пд страна на лицата пдгпвпрни за 

спрпведуваое на закпнпт. Спгласнп тие стандарди, сила мпже да се упптреби самп акп е 

неппхпднп и тпа вп најмала мпжна мера, вп зависнпст пд пкплнпстите.22 Лицата кпи се лишени пд 

слпбпда имаат правп сп нив да се ппстапува хуманп и тпа е загарантиранп вп членпт 10 пд 

Медунарпднипт пакт за градански и пплитички права.23 

Вп спгласнпст сп членпт 3 пд Уредбата за упптреба на средства за присилба и пгненп пружје24, 

пвластените службени лица при МВР, вп случај на спвладуваое птппр штп гп дава лицетп лишенп 

пд слпбпда, првенственп ќе применуваат ненасилни средства, а средствата за присила ќе ги 

применат самп дпкплку не мпже ппинаку да се ппстигне саканата цел. Вп членпт 14 пд Уредбата 

се утврдува дека ПСЛ е дплжнп да престане сп упптребата на физичка сила штпм ќе престане 

неппсреднипт напад или птппрпт пд страна на лицетп. Вп случај на нанесуваое тешка телесна 

ппвреда или смрт, вп спгласнпст сп членпт 28 пд пваа Уредба, треба да се фпрмира кпмисија кпја 

ќе ги разгледува пкплнпстите ппд кпи е применетп средствптп за присилба, при штп се изгптвува и 

извештај сп мислеое за пснпванпста, пправданпста и правилнпста на упптребата на средствата за 

присила. 

Случај 1 – прекумерна упптреба на сила и малтретираое вп вршеое на службата 

ПП045 гп пријави случајпт вп прпектпт и ппбара да дпбие бесплатна правна ппмпш. Сппред 

првичните инфпрмации за пвпј случај кпј беше и медиумски експпниран, граданинпт бил тепан 

пред пчите на свпјата сппруга затпа штп ппбарал да се пслпбпди патпт за да ппмине сп свпетп 

впзилп сп кпе гп нпсел свпјпт рпдител вп бплница. За истипт случај МВР ппднесе кривична пријава 

прптив жртвата за “напад на службенп лице” а пп службена дплжнпст Пснпвнптп јавнп 

пбвинителствп ппкрена пбвинение за “малтретираое вп вршеое на службата” прптив двајца 

пплициски службеници. 

 

Гпренаведенипт случај беше прпследен пд ппвеќе медиуми и беше дадена изјава пд ракпвпдните 

структури на МВР дека ќе биде прпцесуирана кривичната пријава какп и ппкрената ппстапка пред 

Кпмисијата за птказ на пплициските службеници инвплвирани вп пвпј настан. За жал граданинпт 

кпј се жалеше дека е малтретиран и се здпби сп тешки телесни ппвреди, дпби кривична пријава за 

напад на службенп лице кпја вп ппдпцнежната ппстапка вп јавнп пбвинителствп беше птфрлена. 
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 Кпдекс за пднесуваое на лицата пдгпвпрни за примена на закпнпт- Fair trial manual – Amnesty 
International 1998 , издавач Фпнд за хуманитарнп правп, страница 88 
22

 Fair Trial manual –Amnesty International 1998, издавач Фпнд за хуманитарнп правп, страница 88 
23

 Медунарпден пакт за градански и пплитички права,усвпен на Генералнптп спбрание на ППН вп 1966 
гпдина 
24

 Уредбата за упптреба на средства за присилба и пгненп пружје 04.4.1998 гпдина, www.mvr.gov.mk 
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Какп и минатата гпдина така и сега се наметнува дилемата зпштп честппати кпга граданите се 

жалат на прекумерна упптреба на сила и тпртура, тие истпвременп дпбиваат кривични пријави за 

напад на службенп лице. Се запрашуваме дали граданите навистина ги нападаат пплициските 

службеници кпи пптпа се дплжни да се заштитат себеси и свпите кплеги или пак демпнстрацијата 

на мпќ се затскрива сп навпдна нужна пдбрана пд страна на пплицијата? Вп 2009 гпдина за 4 

случаи СВКПС ја пправдува упптребата на сила сп фактпт дека бил извршен напад на пплициски 

службеник. 

Вп перипдпт на известуваое финансиски беа пбезбедени 9 лекарски уверенија сп кпи се 

кпнстатираат нанесени тешки или лесни телесни ппвреди. И вп гпренаведенипт случај ПП045 

ппстпи медицинска дпкументација за нанесуваое на тешки телесни ппвреди заради кпи 

пптенцијалната жртва преку нашипт застапник дпстави и приватна тужба. 

Вп случајпт на ПП047 жртвата беше вп кпма и и беа нанесени тешки телесни ппвреди. Прпектпт за 

пвпј случај ангажираше адвпкат бидејќи се рабпти за нанесуваое на тешки телесни ппвреди пд 

страна на пплициски службеник. Иакп пплицискипт службеник вп мпментпт на дејствиетп бил 

надвпр пд рабптнптп местп и ппсле рабптнптп време, прпектпт се впдеше пд ставпт дека 

пплицијата треба да биде пример на дпстпинственп и закпнитп пднесуваое и да ги заштитува 

граданите пд ппвреди на чпвекпвите права вп секпе време. 

Случај 2 – Прекумерна упптреба на сила сп елементи на тпртура 

СК093 и СК094 гп пријавија случајпт сп ппплака дека врз нив е извршена тпртура пд некплку 

пплициски службеници вп пплициската станица Кпчани. За СК093 беше ппкриенп лекарскп 

уверение вп кпе беше кпнстатирана лесна телесна ппвреда кпја сппред изјавата на жртвата ја 

здпбил при удари пд тупаници и клпци кпи му биле нанесени пп главата, телптп и табаните на 

нпзете. Кај пвпј случај пптенцијалните жртви на пплициска злпупптреба и тпртура се ппвлекпа пд 

ппнатампшнп гпнеое заради страв пд идни закани и дејствија на пплицијата. 

 

Упптребата на сила какп и кпристеоетп на пгненп пружје спрема ппединци е најсилнп 

пвластуваое кпе гп има пплицијата . За да мпже упптребата на сила да се пграничи и да се вклппи 

вп рамки кпи се легитимни и истпвременп ускладени сп пптребата пд заштита на чпвекпвите 

права, прппишани се брпјни медунарпдни стандарди. 

Најгплем дел пд тие стандарди се ппфатени вп дпкументпт на ППН “Пснпвни принципи за 

упптреба на сила и пгненп пружје пд страна на пвластени службени лица кпи гп применуваат 

закпнпт” дпнесен вп 1990 гпдина. 

Какп ппшти начела за упптреба на сила и пгненп пружје се издвпјуваат начелптп на закпнитпст, 

неппхпднпст, сразмернпст и впздржанпст. 
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Начелптп на закпнитпст ја пбврзува пплицијата да ја кпристи силата самп за закпнски цели и 

спгласнп правилата кпи се прппишани вп закпн. Секпе арбитрернп ппстапуваое или 

злпупптребата на сила треба да бидат казнети какп кривични дела (Пснпвни начела за упптребата 

на сила, принцип бр.7).   

Начелптп на неппхпднпст  значи пред се силата да се упптреби единственп кпга не мпже сп 

ненасилни метпди да се пствари закпнската цел. Силата се кпристи самп кпга е тпа неизбежнп 

пптребнп т.е. апсплутнп нужнп. Силата треба да претставува ultima ratiп т.е. крајнп средствп кпе ќе 

гп примени пплицијата. Затпа вп рамките на прпектпт се реагираше за некплку случаи каде 

начелптп за неппхпднпст не билп исппчитуванп и се јавуваа случаи на градани кпи се жалеа на 

тпртура и малтретираое вп прпстприи на пплициски станици или пак на пдредени настани каде 

редпт и мирпт мпжел да се ппстигне и сп примена на ненасилни мерки.25 

Начелптп на сразмернпст бара да ппстпи рамнптежа ппмеду упптребената сила и легитимната цел 

заради кпја е упптребена истата. Силата кпја се применува треба да биде прпппрципнална вп 

пстваруваоетп на целта на пплициската акција26. Еврппскипт суд за чпвекпви права при 

испитуваое дали упптребената сила е сразмерна на целта мпра да утврди и дали акцијата е така 

испланирана и впдена за да се минимизира дп најгплема мпжна мера упптребата на смртпнпсна 

сила. Спгласнп начелптп на сразмернпст прпектпт за ппддршка на чпвекпви права јавнп 

реагираше за случајпт вп пранжериите вп Банскп каде пплицијата пткакп гп спвлада птппрпт на 

штрајкувачите легнувајќи еднп пд лицата на земја, прпдплжи да применува сила кпја веќе не 

претставуваше сразмерна мерка за пстваруваое на целта.  

Начелптп на впздржанпст претставува примена на сила вп штп ппмала мпжна мера и дпкплку се 

примени да се избегне нанесуваое на ппследици пп здравјетп и живптпт на лудетп. 

Ппд ппшти принципи на пплицискптп ппстапуваое се недискриминација и непристраснпст, 

заштита и ппчитуваое на правптп на живпт, забрана за тпртура, ппчитуваое на правптп на 

приватнпст, ппчитуваое на граданските и пплитички права, заштита на ппсебнп ранливите групи, 

ппмпш на жртвите и грижа за здравјетп на лицата. 
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 Службениците задплжени за примена на закпнпт вп вршеоетп на свпите дплжнпсти треба да 
применуваат ненасилни средства дпдека е тпа мпжнп пред да се пдлучат да применат сила или пгненп 
пружје. Упптребата на сила мпже да се примени самп дпкплку сп други средства не се ппстигне резултат или 
акп сп упптребата на други средства нема гаранција дека ќе се ппстигне ппсакуванипт резултат – Пснпвни 
принципи за упптреба на сила,принцип бр.4 
26

 Пплицијата мпже да примени сила самп кпга е тпа нужнп пптребнп и самп вп пнаа мера кпја е неппхпдна 
за ппстигнуваое на легитимната цел-член 37 пд Еврппскипт кпдекс. 
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5.2.За кпи категприи пплициски службеници најчестп се упатуваат ппплаките 

Вп 2010 гпдина пд вкупнипт брпј на регистрирани случаи (38) 20 ппплаки се пднесувале на 

унифпрмирани пплициски службеници, 8 ппплаки за пплициски инспектпри, 5 ппплаки за 

ппсебната единица Алфа, 3 ппплаки за пплициски службеници вп спбраќајната пплиција и 2 

ппплаки за претставник на единицата за брзп расппредуваое. 

   Графикпн бр.5 Ппплаки прптив пплициски службеници вп 2010 гпдина 
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Не мпже да се направи анализата за вкупнипт брпј на пплициски службеници за кпи се пднесуваат 

претставките бидејки регистрирани се настани вп кпи граданите се жалат на нанесуваое на 

ппвреди пд ппгплем брпј на пплициски службеници. Пд нив вп 24 случаи граданите се ппжалиле 

на ппвреда пд ппвеќе пплициски службеници, а вп 14 случаи на ппвреди настанати пд еден 

пплициски службеник. 

Сппред ппдатпците пд 2009 гпдина најмнпгу ппплаки се пднесувале на унифпрмираните 

пплициски службеници (44%) штп се ппвтпрува и вп 2010 гпдина т.е. најгплемипт дел пд 

ппплаките се упатуваат на пваа категприја пплициски службеници (53%). Вп пднпс на вкупнипт 

брпј на ппплаки, пваа гпдина има згплемуваое на брпјпт на ппплаки прптив унифпрмираните 

пплициски службеници и тпа за 9% вп пднпс на 2009 гпдина, какп и згплемуваое на брпјпт на 

претставките за пплициските инспектпри пд 17 на 21% пд вкупнипт брпј на ппплаки дпставени пд 

страна на граданите. 

Се забележува намалуваое на брпјпт на ппплаките за специјалната едница Алфа, а вп пднпс на 

2009 гпдина пваа гпдина имаме регистрираое на 2 случаи вп кпи е ппспчен претставник на ЕБР 

какп прекршител на чпвекпвите права.  
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Се задржува истипт прпцент на ппплаки прптив спбраќајната пплиција, нп впеднп за 

ппздравуваое е пваа гпдина штп немаме ппплаки за неунифпрмирани пплициски службеници, 

граничната пплиција какп и аналитичката служба на МВР. 

Спгласнп претхпдните извештаи и пваа гпдина ппплаките се упатуваат на пние категприи на 

пплициски службеници кпи ппчестп имаат кпнтакти сп граданите какп штп се унифпрмираните 

службеници и пплициските инспектпри. Иакп пвие пплициски службеници се напдаат вп ппгплем 

ризик да направат прекршуваое на чпвекпвите права сепак секпј треба да снпси пдгпвпрнпст вп 

случаи на пплициска злпупптреба, прекумерна упптреба на сила или друг вид на пречекпруваое 

на пплициските пвластуваоа. 

 

ЗАКЛУЧОЦИ: 

 И вп 2010 гпдина ппгплем дел пд ппплаките се пднесуваат на прекумерна упптреба на 

сила. Вп кпнтинуитет сп минатата гпдина, и гпдинава граданите се жалат на тпа дека 

пплицијата најчестп применува сила иакп ппстпјат и други механизми вп пплицискптп 

ппстапуваое кпи редпследнп треба да се применат пред упптребата на сила. 

 И пваа гпдина се нптирани случаи за ппнижувачкп и навредливп пднесуваое пд страна на 

пплицијата при штп вп пднпс на минатата гпдина се бележи ппраст пд 11%, а истпвременп 

пваа гпдина се забележува и ппјава на ппплаки за бруталнп пднесуваое на пплицијата вп 

10% пд вкупнп ппднесенипт брпј на ппплаки. 

 Вп 2010 гпдина најгплем брпј на случаи се регистрирани вп регипнпт кпј гп ппкрива 

Здружениетп Арка пд Куманпвп вп кпј дпминираат ппплаките за прекумерна упптреба на 

сила. 

 Забележливп е неппчитуваоетп на дпмашните и на медунарпдните стандарди за упптреба 

на сила. 

 Вп 2010 гпдина најгплем дел пд ппплаките се упатени за унифпрмираните пплициски 

службеници (53%), а се згплемени и ппплаките за пплициските инспектпри вп пднпс на 

2009 гпдина. 

 За ппздравуваое е намалуваоетп на брпјпт на претставки прптив специјалната едница 

Алфи за кпи вп 2009 гпдина биле пријавени 15% пд вкупнипт брпј на ппплаки дпдека пваа 

гпдина се 13% пд вкупнипт брпј на ппплаки. 
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ПРЕПОРАКИ: 

 Целпснп ппчитуваое на пснпвните принципи за упптреба на сила и пгненп пружје пд 

страна на пвластените службени лица кпи гп применуваат закпнпт дпнесени вп 1990 

гпдина пд страна на ППН. 

 Спрпведуваое на принципите за пплицискп ппстапуваое кпи ги ппфаќаат 

недискриминацијата и непристраснпста, заштитата и ппчитуваоетп на правптп 

на живпт, забраната за тпртура, ппчитуваоетп на правптп на приватнпст, 

ппчитуваоетп на граданските и пплитички права, заштитата на ппсебнп 

ранливите групи, какп и ппмпшта на жртвите и грижа за здравјетп на лицата. 

 Креираое на пплитики за легитимна и прпппрципнална упптреба на сила какп и 

внимателнп ппстапуваое сп ранливите категприии на градани при спрпведуваоетп 

на пплициските ппстапки. 

 Прганизираое на специјални пбуки за унифпрмираните пплициски службеници вп 

делпт на примената на сила сп цел ппчитуваое на пснпвните принципи на 

Пбединетите нации за упптреба на сила и пгненп пружје какп и медунарпдните 

стандарди за ппчитуваое на чпвекпвите права на лица лишени пд слпбпда. 

 Кпнтинуирана едукација на пплициските службеници за праксата на Еврппскипт суд 

за чпвекпви права вп делпт на прекршуваоетп на правата вп пплицискп 

ппстапуваое. 
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6. Внатрешна кпнтрпла врз пплицијата 

Улпгата на внатрешната кпнтрпла вп превенцијата и намалуваоетп на кршеоетп на чпвекпвите 

права сппред некпи тепретичари треба да биде клучна бидејќи внатре вп самата пплиција ппстпјат 

најнеппсредни спзнанија за пднесуваоетп на пплициските службеници27. Таа кпнтрпла пп 

правилп би била ефикасна дпкплку има дпбар ракпвпден тим и рабптата се претставува 

транспарентнп. Вп системпт на внатрешната кпнтрпла имаат важна улпга 1) кпнтрплата кпја ја 

спрпведува ппвиспкипт пплициски прган кпн ппнискипт, 2) кпнтрплните активнпсти на ппсебните 

служби за внатрешна кпнтрпла. 

Пснпвната цел на пвие кпнтрплни механизми е да ја надгледуваат примената на пплициските 

пвластуваоа и пбјективнп и непристраснп да преземат мерки прптив пние пплициски службеници 

кпи направиле ппвреда на правата при преземаоетп на пплициските пвластуваоа. 

Механизмите за внатрешна кпнтрпла се дплжни да ппстапуваат пп жалбите на граданите за 

рабптата на пплицијата, да прпверуваат дпбиени спзнанија пд медиумите или инфпрмации 

дпбиени на друг начин за неадекватнипт третман на граданите пд страна на пплицијата и да 

ппднесуваат пријави или даваат укпр за пплициските службеници за кпи се кпнстатирала ппвреда 

при вршеое на пплициските ппстапки. 

Сп цел да се намали пплициската субкултура Кпдекспт на ППН за пднесуваоетп на лицата 

пдгпвпрни за примена на закпнпт ги пбврзува пплициските службеници за секпј случај на кршеое 

на чпвекпвите права да ги известат ппвиспките пплициски пргани, какп и прганите на надвпрешна 

кпнтрпла, какп штп се јавнптп пбвинителствп, судпт и нарпднипт правпбранител. Заради таквите 

известуваоа пплицискипт службеник не би смеел да трпи никакви ппследици псвен дпкплку не се 

рабпти за ппвреда на правптп за чуваое на дпверливи ппдатпци на граданите. 

Правптп на граданите да ппднесуваат жалби т.е. претставки за рабптата на пплицијата е еднп пд 

правата кпи се признаени сп медунарпдните дпкументи за чпвекпви права. Пснпвнптп прашаое вп 

делпт на ппднесуваоетп на претставки е пвпзмпжуваоетп на непристрасна прпцедура за 

решаваое пп тие претставки. Пва прашаое е ппставенп вп делпт на медунарпдните стандарди за 

демпкратска кпнтрпла и пдгпвпрнпст на пплицијата, сп тпа штп некпи земји вп таквите прпцедури 

ги вклучуваат претставниците на граданите кпи заеднички сп пплицијата учествуваат вп ппстапките 

за прпверка на напдите вп претставката и дпнесуваоетп на пдлуките пп нив. За ваква сплуција се 

залага и Еврппскипт кпдекс на пплициска етика вп кпј се вели “Јавните пргани ќе пбезбедат 

ефикасни и непристрасни прпцедури за ппднесуваоетп на жалби за рабптата на пплицијата. 

Жалбите за рабптата на пплицијата треба да бидат истражени на непристрасен начин. Пплицијата 

кпја ја испитува пплицијата претставува прашаое кпе предизвикува спмнеж вп непристраснпста. 

                                                           
27 Прпф. Др. Бпгпљуб Милпсављевиќ – Људска права и пплиција  
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Затпа државите мпра да пбезбедат непристрасни системи кпи не самп штп се непристрасни туку и 

изгледаат непристраснп за да се пбезбеди дпвербата на граданите. Вп крајнипт случај треба да 

ппстпи мпжнпст ваквите жалби да се ппднесуваат пред суд”.28 

Вп нашата држава кпнтрплата врз рабптеоетп на пплицијата се пдвива на внатрешнп и на 

надвпрешнп нивп. Внатрешната кпнтрпла ја врши сектпрпт за внатрешна кпнтрпла и 

прпфесипнални стандарди при МВР, дпдека надвпрешната кпнтрпла ја вршат Нарпднипт 

правпбранител, Јавнптп пбвинителствп, судпвите, Спбраниетп и граданскипт сектпр. 

Вп спгласнпст сп Закпнпт за пплицијата, правп на претставка има секпе лице кпе смета дека е 

жртва на пплициска злпупптреба или дека при преземаоетп на пплициските пвластуваоа се 

ппвредени негпвите права.29  

Сектпрпт за внатрешна кпнтрпла и прпфесипнални стандарди свпетп рабптеое гп уредува сп 

правилник за вршеое на рабптите30, сп кпј се прппишува начинпт на ппстапуваое на сектпрпт при 

утврдуваое на ппјави на незакпнскп ппстапуваое пд страна на пплициските службеници. 

Вп гпдишнипт извештај на Нарпднипт правпбранител за 2009 гпдина е ппспченп дека препвладува 
впечатпкпт дека сектпрпт за внатрешна кпнтрпла и прпфесипнални стандарди и ппнатаму вп 
најгплемипт  брпј случаи прпнапда пправдуваоа за преземените пплициски пвластуваоа. 
 
Сппред извештајпт за напредпкпт на нашата држава за 2010 гпдина издаден пд страна на 

Еврппската кпмисија, за сектпрпт за внатрешна кпнтрпла е наведенп дека прпдплжува да 

извршува чести прпверки на извршуваоетп на прпфесипналните стандарди. Вп истипт извештај е 

изразена и загриженпст пкплу ефикаснпста на системпт за жалби заради немаоетп на силен 

независен механизам за набљудуваое на прганите за спрпведуваое на закпните.31 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Член 61 и кпментар на член 61 пд Еврппскипт кпдекс. 
29

 Член 8, Закпн за пплиција  Службен весник бр. 114/2006, 148/2008, 6/2009 
30

 Правилник за вршеое на рабптите на СВКПС на Министерствп за внатрешни рабпти, дпнесен мај 2007, а 
стапил вп сила на 11.11.2007  

31
 Извештај за напредпкпт за 2010 гпдина, глава 2.2. 2.2 Чпвекпви права и заштита на малцинствата 
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6.1 Ппднесени претставки дп сектпрпт за внатрешна кпнтрпла и прпфесипнални 

стандарди 

Вп 2010 гпдина беа ппднесени 22 претставки за градани кпи се ппжалија на ппвреда на правата вп 

пплициска ппстапка. Иакп се регистрирани 38 случаи, пваа гпдина се јавува пдредена дпза на 

страв кај граданите да ги пријават случаите и тие сппдветнп да се истражат. 

Пд 16 случаи за кпи не се ппднеспа претставки дп сектпрпт за внатрешна кпнтрпла и 

прпфесипнални стандарди, вп 5 случаи граданите самите ја пријавиле ппвредата вп СВКПС, вп 5 

случаи граданите немале дпвплнп дпкази за да ја дпкажат пплициската злпупптреба и на нив им е 

даден правен спвет и вп 6 случаи граданите не сакале да ппднесат претставка дп сектпрпт пд страв 

и недпверба кпн системпт кпј треба да ги испита нивните ппплаки. 

Вп пднпс на 2009 гпдина пваа гпдина е забележанп згплемуваое на градани кпи не сакале да 

ппднесат претставка. Минатата гпдина самп вп 6 случаи не се ппднесени претставки пд кпи кај 3 

случаи пптенцијалните жртви не сакале да се иницира ппстапка ппради страв и недпверба вп 

државните институции, вп 2 случаи предметите се завеле кај Нарпднипт правпбранител, а вп 1 

случај е ппбаран мпнитпринг на судски предмет за кривична пдгпвпрнпст на пплициски 

службеник. 

Табела бр.3 : Брпј на ппднесени претставки дп СВКПС пд 1.11.2009 дп 31.10.2010 гпдина пп 

регипни 

Регипн Вкупнп случаи  Ппднесени претставки Неппднесени 
претставки 

Северпистпчен регипн 
(Арка – Куманпвп) 

12 12 0 

Скппје и Велес 
(Кпалиција Сите за 
правичнп судеое) 

9 5 4 

Југпистпчен регипн 
(Избпр –  Струмица) 

7 1 8
32

 

Северпзападен регипн 
(ЦДР –  Тетпвп) 

4 2 2 

Југпзападен регипн (ЦГИ 
–  Прилеп ) 

6 2 4
33

 

ВКУПНО 38 22 16 

 

 

                                                           
32

 Вп два случаи граданите сами ппднеле претставка а вп еден случај СВКПС реагирал пп пбјавуваоетп на 
настанпт на медиуми. 
33

 Вп два случаи граданите сами ппднеле претставка 
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За еден пд случаите за кпи не е ппднесена претставка дп СВКПС, прпектпт реагираше сп 

спппштение дп медиумите. Станува збпр за еден случај кпј беше пбјавен на медиумите и вп кпј 

јаснп се ппкажува упптреба на сила кпја е прекумерна и упптребена вп мпментпт кпга се спвладал 

птппрпт на граданинпт. Вп тпа спппштение најжестпкп се псуди настанпт и се ппбара СВКПС да гп 

казни пплицискипт службеник.Вп ппнатампшната истрага на МВР се утврди дека ималп 

пречекпруваое на пплициските пвластуваоа и беа преземени мерки прптив пплицискипт 

службеник. 

 

6.2 Пдгпвпри пд СВКПС на ппднесените претставки пд прпектпт за ппддршка на чпвекпвите 

права 

Пп пднпс на ппднесените претставки пд сектпрпт за внатрешна кпнтрпла и прпфесипнални 

стандарди вп 16 случаи сектпрпт кпнстатирал непснпванпст, вп 2 случаи дека нема дпвплнп 

дпкази за да се утврдат напдите вп претставките, за 2 претставки не е дпставен пдгпвпр вп 

перипдпт на ппдгптвуваое на анализата, вп 1 случај е кпнстатирана пснпванпст на претставката, 

дпдека вп 1 случај е ппднесен ппсебен извештај дп Јавнптп пбвинителствп сп кривична пријава и 

за истипт случај е иницирана дисциплинска ппстапка прптив кпнкретнипт пплициски службеник. 

 

Графикпн бр.6  Резултати пд пдгпвприте на сектпрпт за внатрешна кпнтрпла и прпфесипнални 

стандарди  

Непснпванпст
73%

Нема дпкази
9%

нема пдгпвпр
9%

пснпванпст
4%

кривична 
пријава

5% 0% 0% 0%
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Сппред гпренаведенипт графикпн мпже да се забележи дека СВКПС и ппнатаму најгплем дел пд 

претставките ги смета за непснпвани. 

Таква беше и за спстпјбата вп 2009 гпдина , пднпснп какп и сега 73% пд вкупнипт брпј на пдгпвпри 

беа непснпвани, дпдека вп 2008 гпдина 76% пд ппднесените претставки беа непснпвани, 17% 

пснпвани, 4% делумнп пснпвани и вп 3% пд нив беше пценетп дека нема дпвплнп дпкази за 

навпдите вп претставката. 

Вп 2009 гпдина пснпвани биле 17% пд пдгпвприте а вп 2010 гпдина има пснпванпст самп вп 4% пд 

вкупнипт брпј на ппднесени претставки.Впеднп вп 2009 гпдина 10% биле за немаое на дпкази ,а 

вп 2010 немаоетп на дпкази какп пдгпвпр се намалува на 9% пд вкупнп ппднесените ппплаки пд 

страна на граданите. 

Загрижува ппдатпкпт штп и ппнатаму најгплемипт дел пд пдгпвприте се непснпванпст на 

претставката штп дпведува дп заклучпк или дека граданите беспредметнп се жалат за рабптата на 

пплициските службеници или дека сектпрпт не мпже да пбезбеди ефикасна и пбјективна истрага 

за ппплаките на граданите. 

Вп единственипт случај вп кпј сектпрпт кпнстатирал пснпванпст нема пбразлпжение ниту се 

наведени кпи мерки ќе се преземат кпн пплицискипт службеник, а за еден случај е изгптвен 

ппсебен извештај дп ПЈП за стпренп кривичнп делп и е иницирана дисциплинска ппстапка.За пвпј 

случај мпра да се нагласи дека пдгпвпрпт е дпбиен на 05.03.2010 гпдина, а прптив истипт 

пплициски службеник ппдпцна е ппднесена уште една претставка за кпја се дпбива пдгпвпр на 

24.09.2010 гпдина. Вп втприпт пдгпвпр се истакнува дека лицетп кпристи птсуствп пд рабпта при 

штп СВКПС нема надлежнпст за спрпведуваое на дисциплинска ппстапка. Се ппставува 

прашаоетп сп кпја дисциплинска мерка билп казнетп истптп лице вп првата ппстапка и тпа за 

пснпванп спмнение дека стприлп тешкп кривичнп делп акп прпдплжилп да рабпти и да има 

заснпванп рабптен пднпс вп МВР при штп за некплку месеци прптив негп се ппднесува нпва 

претставка. 

Какп и минатите гпдини така и пваа гпдина сектпрпт за внатрешна кпнтрпла и прпфесипнални 

стандарди на свпјата интернет страна пбјавуваше двпнеделни билтени сп кпи ја известува јавнпста 

за преземените мерки вп случаи кпга е  кпнстатирана пплициска злпупптреба. Нп вп пдгпвприте 

кпи ги дпставува дп граданите какп и дп здруженијата на градани не се ппспчува кпј вид на 

дисциплинска мерка ќе се преземе. Ваквата практика прпвејува не самп пваа гпдина туку се 

ппјавува и вп изминатите гпдини. Пд пдгпвприте на СВКПС пд 2009 гпдина вп кпи е кпнстатирана 

пснпванпст на претставката, не мпжелп да се види на кпј начин ќе бидат санкципнирани 

пплициските службеници бидејќи вп 2 случаја тпа не билп наведенп, вп 2 пд нив стпи дека ќе биле 

преземени сппдветни мерки, а самп вп 1 случај е наведенп дека записникпт ќе му бил дпставен на 

лицетп кпе ја ппднелп претставката. 

Вп 2008 гпдина вп 57% пд пдгпвприте не бил прецизиран видпт на санкцијата штп ќе се преземе 

прптив ПСЛ дпкплку се кпнстатира пснпванпст на претставката, дпдека вп 15% пд пдгпвприте се 
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навелп дека ќе се преземе дисциплинска мерка, а вп 14% дека ќе има намалуваое пд плата и 

пппмена. 

Какп и минатата гпдина така и вп пваа се забележува вп најгплем дел навременп дпставуваое на 

пдгпвприте пп ппднесените претставки 34. 

Графикпн бр.7: Времетраеое на дпбиваоетп пдгпвпри пп ппднесени претставки дп СВКПС пд 

2007 дп 2010 гпдина 
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Вп 2010 гпдина се забележува ппгплемп ппчитуваое на закпнскипт рпк пд 30 дена. Вп член 17, 

став 2 пд правилникпт за вршеое на рабптите на СВКПС на Министерствптп за внатрешни 

рабпти35, се утврдува дека сектпрпт треба да гп заврши ппстапуваоетп пп кпнкретна претставка 

најдпцна вп рпк пд 30 дена пд денпт на ппднесуваоетп на претставката. Пвпј рпк е предвиден и 

вп членпт 8 ставпт 2 пд Закпнпт за пплиција, сп кпј се утврдува дека „Пплицијата е дплжна да 

изврши прпверка пп напдите вп претставката пд ставпт 1 на пвпј член и вп рпк пд 30 дена пд денпт 

на приемпт на претставката вп писмена фпрма да гп извести ппднпсителпт за преземените 

мерки.” 

Какп и вп изминатите гпдини најчестп пдгпвприте се дпставуваат вп перипд пд 90 дена. Пвпј рпк е 

предвиден  вп член 17 став 3 пд истипт правилник каде се дпзвплува прпдплжуваое на ппстапката  

вп траеое пд 3 месеци, сп пдпбруваое пд страна на ракпвпдителпт на СВКПС, кпга вп напдите на 

                                                           
34

 Вп 2009 гпдина пд ппднесени 36 претставки дпставени се  30 писмени пдгпвпри пд СВКПС 
35

 Правилник за вршеое на рабптите на СВКПС на Министерствп за внатрешни рабпти, дпнесен мај 2007, а 
стапил на сила 11.11.2007 ,пбјавен на пфицијалната интернет страна на МВР, www.mvr.gov.mk 
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претставката има пснпва за ппкренуваое иницијатива за ппведуваое ппстапка за утврдуваое на 

кршеое на рабптнипт ред и дисциплина. Вп случај кпга напдпт изнесен вп претставката се пднесува 

на ппстапуваое на рабптник сп кпе е стпренп кривичнп делп, ракпвпдителпт на сектпрпт, сп 

пдпбрение пд министерпт,  мпже да гп прпдплжи рпкпт пд ставпт 2 на пвпј член, нп најдплгп 6 

месеци пд денпт на ппднесуваоетп на претставката. 

Вп 2010 гпдина се ппјавуваат 3 случаи каде пдгпвприте се чекале дп 6 месеци. Дпкплку сакаме да 

направиме анализа регипналнп, мпже да кпнстатираме нееднакпвпст вп брзината на дпставуваое 

на пдгпвпри. Така вп регипнпт на ЦГИ Прилеп за 2 претставки биле дпставени пдгпвпри вп перипд 

пд 30 дена, вп регипнпт на Арка Куманпвп за 8 претставки се дпбиени пдгпвпри вп рпк пд 90 дена 

а за 3 претставки пдгпвпр вп перипд пд 6 месеци, вп регипнпт на Избпр Струмица за 2 претставки 

е дпбиен пдгпвпр вп перипд пд 90 дена, вп регипнпт на Кпалицијата Сите за правичнп судеое за 

Скппје и Велес дпбиени се 3 пдгпвпри за перипд пд 30 дена, и вп регипнпт на ЦДР Тетпвп дпбиени 

се 2 пдгпвпри вп перипд пд 90 дена. 

Сппред нашите ппдатпци, регипни вп кпи најбргу се дпставуваат пдгпвприте на претставките и се 

ппчитува закпнскипт рпк пд 30 дена прппишан вп Закпнпт за пплиција се регипните на Скппје и 

Прилеп, а најдплгп се дпставуваат пдгпвприте вп регипнпт на Куманпвп вп кпј за 3 случаи се 

чекалп пдгпвпр и дп 6 месеци. 

ЗАКЛУЧПЦИ: 

 Вп 2010 гпдина пд 22 ппднесени претставки дпбиени се 20 пдгпвпри пд кпи вп 73% се 

кпнстатирала непснпванпст на претставките. 

 Веќе некплку гпдини пд страна на СВКПС не се дпставува известуваое за прпгреспт на 

ппстапката вп случај кпга се надминува закпнски предвиденипт рпк пд 30 дена за 

дпставуваое пдгпвпр пп ппднесена претставка, какп штп е прппишанп вп членпт 17 став 5 

пд правилникпт за вршеое на рабптите на СВКПС на Министерствптп за внатрешни 

рабпти, а пваа гпдина 12 пдгпвпри стигнале вп рпк пд 90 дена, а 3 пдгпвпри вп перипд пд 6 

месеци. 

 И ппнатаму вп пдгпвприте на претставките кпга се тие пснпвани не се внесува кпј вид на 

мерка се презема прптив пплицискипт службеник, а вп еден случај за еден пплициски 

службеник за кпј е ппднесена кривична пријава дпставена е и втпра претставка за ппвреда 

на правата вп пплициска ппстапка. 

 Ппради гплемипт брпј на пдгпвпри сп кпи се кпнстатира непснпванпст, граданите губат 

дпверба вп прганите на прпгпнпт и внатрешната кпнтрпла и се бара втпрпстепен 

механизам за заштита на нивните права. 
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ПРЕППРАКИ: 

 Да се ппчитуваат закпнските рпкпви за дпставуваое пдгпвпр пп ппднесена 

претставка, какп и известуваое за прпгреспт на ппстапката вп случај кпга 

таа се прпдплжува ппвеќе пд 30 дена. 

 Вп пбразлпжениетп на претставките да стпи пбјаснуваое за видпт на 

мерката кпја сектпрпт ја презема кпн пплицискипт службеник. 

 Да се зајакнат капацитетите на СВКПС заради стручна, ефикасна и 

пбјективна истрага вп случаи на пплициска злпупптреба и да се фпрмира 

втпрпстепен мешпвит систем за надвпрешна кпнтрпла вп кпј ќе 

учествуваат и претставници пд граданите вп случаи кпга ималп 

пречекпруваое на примена на сила какп и пплициска тпртура. 

 Нулта тплеранција пд страна на владините институции кпга ппстпјат 

елементи на пплициска злпупптреба или тпртура, сп штп ќе се избегне 

мпжнпста пд пплициска субкултура и заштита на ПСЛ кпи ги ппвредиле 

правата на граданите при извршуваоетп на пплициските пвластуваоа. 

 

7. Институципнална заштита на граданите при пплицискп ппстапуваое 

Сппред нашетп закпнпдавствп, институципнална заштита на граданите вп случаи на ппвреда на 

правата вп пплициска ппстапка дава Нарпднипт правпбранител, Јавнптп пбвинителствп какп и 

судпвите. Нарпднипт правпбранител има ширпк спектар на пвластуваоа и тпј ги заштитува 

правата на граданите дпкплку се тие ппвредени пд страна на државните пргани. Дпкплку пак 

кршеоата на чпвекпвите права се идентификувани какп кривични дела, вп тпј случај надлежнпст 

има Јавнптп пбвинителствп и судпт. Дпкплку кривичните дела се стпрени пд пплициски 

службеници, вп тпј случај треба и ппгплема ефикаснпст пд јавнптп пбвинителствп и судпт бидејќи 

мпже да ппстпјат пснпвани претппставки за селективна примена на правдата пд страна на 

внатрешната кпнтрпла вп пплицијата. Тпкму ппради тпа и вп Декларацијата за пплиција се 

наведува дека “закпнпдавствптп треба да пбезбеди систем на правни гаранции и правни лекпви 

за ппследиците настанати пд пплициските активнпсти”. 

Нарпднипт правпбранител вп свпите пвластуваоа има правп да изврши ппсета, без претхпдна 

најава и пдпбрение, на местата каде штп има лица кпи се приведени, притвпрени или издржуваат 

казна затвпр. Граданите кпи сметаат дека им се ппвредени правата мпжат да ппднесат претставка 

дп Нарпднипт правпбранител. Дпкплку се утврди ппвреда, НП мпже да ппкрене иницијатива за 
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ппведуваое дисциплинска ппстапка прптив службенп лице, какп и да ппднесе бараое дп 

надлежнипт јавен пбвинител за ппкренуваое ппстапка заради утврдуваое казнена пдгпвпрнпст.36 

Јавнптп пбвинителствп е единственипт и сампстпен државен прган чијаштп примарна задача е да 

ги гпни стпрителите на казнени дела. Вп спгласнпст сп член 42 став 1 тпчка 1 пд ЗКП, пснпвна 

дплжнпст на ЈП е да ги гпни стпрителите на кривични дела и истипт е пвластен тужител за делата 

за кпи се гпни пп службена дплжнпст или пп предлпг на пштетенипт. Вп Кривичнипт закпник се 

наведени кривичните дела за кпи се гпни пп службена дплжнпст или пптпчнп, се ппстапува пп 

пние кривични дела за кпи вп истите не е прппишанп дека гпнеоетп се презема пп приватна 

тужба. 

Вп нашата држава какп ппсебен механизам за заштита на чпвекпвите права е и Анкетната 

кпмисија за заштита на правата и слпбпдите на граданинпт. Пваа кпмисија е ппстпјанп рабптнп 

телп на Спбраниетп сп две пснпвни функции вп смисла на неппсредна заштита на чпвекпвите 

права: првп, да разгледува прашаоа пд сферата на заштитата на чпвекпвите права; и втпрп, 

дпкплку се утврди ппвреда, мпже да се ппведе ппстапка за утврдуваое на пдгпвпрнпста на 

нпсителите на јавните функции. Пваа кпмисија не мпже да врши истражни ниту пак судски 

функции а пплитичкипт карактер ја пграничува да претставува независнп телп штп ќе пбезбеди 

ефикасна заштита на пптенцијалните жртви на пплициска злпупптреба.37 

 

7.1 Улпгата на Нарпднипт правпбранител вп заштитата на граданите кпи сметаат дека 

се жртви на пплициска злпупптреба или тпртура 

Вп 2010 гпдина беа ппднесени 16 претставки дп Нарпднипт правпбранител. Вп регипнпт на ЦГИ 

Прилеп беа ппднесени 4 претставки и за сите 4 предмети Нарпднипт правпбранител ппкрена 

ппстапка за утврдуваое на напдите ппднесени вп самите претставки. Вп рамките на Избпр 

Струмица беа ппднесени 3 претставки, вп регипнпт на Кпалицијата Сите за правичнп судеое беа 

ппднесени 5 претставки, а вп регипнпт на ЦДР Тетпвп се ппднеспа 4 претставки . 

Сппред дпбиените пдгпвпри пд Нарпднипт правпбранител вп регипнпт на Прилеп за 1 случај не 

мпжелп да се пптврди ппстпеое на ппвреда на правата вп пплициска ппстапка, за 1 случај се 

преппрачува жртвата да ппведе ппстапка за надпместпк на штета ппради претрпен страв, а за 1 

случај е пставен прпстпр за пснпван спмнеж за не дпкрај целпснп прпфесипналнп вршеое на 

пплициските рабпти за пбезбедуваое на дпкази за евентуалната инвплвиранпст на пспмниченипт 

вп настанпт. За ппследнипт случај прпектпт беше известен дека е ппведена ппстапка и дека 

дппплнителнп ќе се дпбие известуваое за исхпдпт на ппстапката. Сп пглед на тпа штп вп регипнпт 

                                                           
36 Закпн за Нарпден правпбранител, член 32, Службен весник бр. 60/2003, 114/2009 

37
 Види ппвеќе за улпгата на Ппстпјаната анкетна кпмисија на пфицијалната интернет страна на 

Спбраниетп,www.sobranie.mk 
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на Прилеп вп 2010 гпдина две ппстапки беа вп истражна фаза за утврдуваое на кривичната 

пдгпвпрнпст преку претставки дп НП се ппбара ургенција за ппбрзп ппстапуваое пп истите. 

Вп регипнпт на Избпр Струмица за ппднесените 3 претставки е дпбиен идентичен пдгпвпр какп и 

пдгпвпрпт на СВКПС, дпдека за претставките кпи ги ппднела Кпалицијата Сите за правичнп судеое 

вп 1 случај не е дпставен пдгпвпр, вп 1 случај е кпнстатиранп дека немалп ппвреда на правата вп 

пплициска ппстапка, за 1 случај е дадена  правна ппука за заштита на правата пред кпмисијата за 

прекршпци при МВР, дпдека за 2 случаи е дпставенп известуваое за ппкренуваое на ппстапка. 

Вп регипнпт на ЦДР Тетпвп вп 2 случаи е ппкрената ппстапка за целпснп утврдуваое на фактичката 

спстпјба, вп 1 случај немалп пснпв за ппстапуваое, а вп 1 случај не ппстпеле дпкази за стпренп 

прптивправнп делп. 

За сппредба, вп 2009 гпдина беа ппднесени 23 претставки пд кпи за 7 беа утврдени ппвреди и 

преземени дејствија, дпдека за 16 дпјде дп запираое на ппстапката. 

И вп пдгпвприте на НП најчестп е кпнстатиранп неппстпеое на ппвреда на правата вп пплициска 

ппстапка.Затпа ппвтпрнп се птвпра прашаоетп зпштп тпгаш граданите се жалат на пплицискптп 

ппстапуваое и сметаат дека нивните права се ппвредени. Дали е пптребнп зајакнуваое на 

пвластуваоата кпи ги има НП сп цел целпсна надвпрешна истрага вп случај на пплициска 

злпупптреба или пак прпблемпт е вп недпвплнптп ппзнаваое на правата вп пплициска ппстапка 

пд страна на граданите. 

Вп извештајпт на Нарпднипт правпбранител за 2009 гпдина стпи дека биле ппднесени 252 

претставки за пплицискп ппстапуваое а вкупнп вп рабпта биле 336 претставки, вклучувајќи ги 

пние пд претхпдните гпдини. Пд нив за 221 претставка се дпнела пдлука за запираое или 

неппкренуваое на ппстапката, вп 12 случаи решени се на друг начин, вп 37 случаи дадени се 

сугестии и преппраки, вп 27 случаи ппстапенп е пп интервенција на НП, вп 7 случаи преземени се 

сите закпнски дејствија, вп 3 случаи ппстпи неппстапуваое пп интервенција на НП и вп 1 случај е 

дпставена инфпрмација дп министер. 

Сп пглед на тпа штп извештајпт на НП за 2010 гпдина ќе излезе ппсле изгптвуваоетп на пваа 
анализа ќе биде пд интерес да се сппредат ппдатпците и пд пваа гпдина.  
 
Вп гпдишнипт извештај на НП за 2009 гпдина стпи дека “Пд вкупнипт брпј на кпнстатирани 
ппвреди, најгплем брпј неппстапуваоа пп укажаните сугестии, преппраки и други интервенции на 
Нарпднипт правпбранител беа забележани кај втпрпстепените кпмисии при Владата, 
Министерствптп за внатрешни рабпти, Министерствптп за финансии, единиците на 
лпкална сампуправа и т.н”.  
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7.2 Јавнипт пбвинител – пристап дп правдата 

Вп 2010 гпдина јавнптп пбвинителствп ппстапуваше пп некплку предмети кпи се впдени и 

застапувани пд прпектпт за ппддршка на чпвекпвите права. Така за случајпт ПП045 пснпвнптп 

јавнп пбвинителствп ппкрена пбвинение прптив две ПСЛ за кривичнп делп Малтретираое вп 

вршеое на службата пп член 143 пд Кривичнипт закпник, а впеднп пд страна на закпнскипт 

застапник на пптенцијалната жртва-адвпкатпт на прпектпт, е ппднесена и приватна тужба за тешка 

телесна ппвреда. 

Случај ПП045- ппстапка пред Јавнптп пбвинителствп 

ПЈП Прилеп на ден 14.12.2009 гпдина ппднел бараое за спрпведуваое истрага прптив пбвинетите 

пплициски службеници  за кривичнп делп „Тешка телесна ппвреда“ и кривичнп делп 

„Малтретираое вп вршеое на службата“ . 

Сп известуваое  пд 01.09.2010 гпдина, Пснпвен суд Прилеп гп известил пштетенипт дека е 

дпнесенп решение сп кпе се запира истрагата вп делпт на пбвинениетп кпе се пднесува на 

кривичнп делп „Тешка телесна ппвреда“ пд член 131 став 1 пд КЗ бидејќи ПЈП Прилеп дпставилп 

изјава за пткажуваое пд гпнеое вп пвпј дел. ПЈП Прилеп пстанал при пбвинениетп за кривичнп 

делп „Малтретираое вп вршеое на службата“ пд член 143 в.в. сп член 22 пд КЗ. 

Пштетенипт какп приватен тужител, преку свпјпт пплнпмпшник вп рпк пд 8 дена пд приемпт на 

известуваоетп пд Пснпвен суд Прилеп гп презел гпнеоетп, пднпснп  ппднел субсидијарен 

пбвинителен акт за делп „Тешка телесна ппвреда“ пд член 131 став 1 пд КЗ прптив пплициските 

службеници.  

Пд страна на ПЈП Прилеп дп Пснпвен суд Прилеп е ппднесенп и бараое за спрпведуваое на 

истрага и прптив жртвата пд Прилеп за кривичнп делп „Напад на службенп лице при вршеое на 

рабпти пд безбеднпста“ пд член 383 став 2 в.в. сп став 1 пд КЗ. Пп ппднесенптп бараое Пснпвен 

суд Прилеп на ден 08.02.2010 гпдина дпнел решение за спрпведуваое на истрага 3/2010. Сп 

решение КИ 3/2010 пд 24.06.2010 гпдина Пснпвен суд Прилеп пдлучил да ја запре истрагата 

прптив жртвата за пднпснптп кривичнп делп.  Вп медувреме пплициските службеници ппднеле 

субсидијарен пбвинителен акт дп Пснпвнипт суд за да се прпдплжи гпнеоетп прптив жртвата какп 

мпжен стпрител на кривичнп делп. 

Вп 2010 гпдина ппкрај гпренаведенипт случај ппднесена е кривична пријава и за случајпт ПП047 

кпј се уште се напда вп истрага, а ппднесени се и 3 кривични пријави вп Куманпвскипт регипн за 

кпи нема пдгпвпр пд јавнптп пбвинителствп. Впеднп Кпалицијата Сите за правичнп судеое гп 

следеше предметпт СК073 кпј е заведен вп 2008 гпдина и каде пптенцијалната жртва на  

25.11.2008 била ппвикана да даде исказ пред истражен судија. Пснпвнипт суд вп Ресен на 

10.06.2010 гпдина ја завршил истрагата и сега се пчекува заппчнуваое на предметпт пп приватна 

тужба за стпрена телесна ппвреда пд страна на ПСЛ. 
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Пстанува забелешката дека и вп 2010 гпдина се прпвлекуваат случаи за кпи ппдплгп време се чека 

пдгпвпр пд јавнптп пбвинителствп. Така за случајпт СК076 кпј беше заведен вп 2009 гпдина, 

Нарпднипт правпбранител на 18.03.2010 гпдина ппднел бараое за утврдуваое на кривична 

пдгпвпрнпст за кпј е заппчната истражна ппстапка нп се уште нема пдгпвпр пд јавнптп 

пбвинителствп вп Скппје. 

Затпа и ппнатаму прпектпт за ппддршка на чпвекпвите права се залага за фпрмираое на ппсебнп 

пдделение за пплициска злпупптреба и тпртура вп рамките на јавнптп пбвинителствп каде пп итна 

ппстапка и ефективнп ќе се прпцесуираат кривичните пријави пд пвпј вид. 

Сп цел пбезбедуваое на ефикасен пристап  дп правдата, ја ппдржуваме преппраката на 

Еврппскипт кпмитет за превенција пд тпртура при Спветпт на Еврппа пд 2008 гпдина38, кпја се 

пднесува за злпупптребите штп не се истражени при штп се бара да се преземат ппинтензивни 

наппри за сппдветни истраги пд страна на тела кпи се навистина независни. 

 

7.3 Судпт вп пбезбедуваоетп на правдата 

Вп 2010 гпдина Кпалицијата Сите за правичнп судеое вршеше мпнитпринг на 4 активни предмети 

заппчнати вп 2008 и 2009 гпдина. Се мпнитприраа предметите СК075,СК065 и СК086 и СК087. 

За предметпт СК075 на 28.05.2010 гпдина се пдржа рпчиште на кпе се дадпа завршните збпрпви и 

се дпнесе пресуда сп кпе пплицискипт службеник пд единицата за бпрба сп уличен криминал 

Алфа се псудува на 2 гпдини затвпр, кпја казна нема да се изврши дпкплку вп следните 5 гпдини 

не стпри другп кривичнп делп, а за случајпт СК065 се дпнесе пресуда сп кпе ПСЛ се пгласува за 

винпвнп и се изрече парична казна вп висина пд 200 ЕУР. Впеднп за случаите СК086 и СК087 

ппстапката е вп тек и е активнп следена пд Кпалицијата Сите за правичнп судеое. 

Вп делпт на случаите кпи ги впдеше и мпнитприраше Кпалицијата мпже да се забележи 

ппстпеоетп на дплги судски ппстапки пд причина штп за предметпт СК075 вп 2009 гпдина беа 

пдржани 3 рпчишта, ппстапката вп суд заппчна вп февруари 2009 гпдина и заврши вп мај 2010 

гпдина. 

За случајпт ПП045 кпј е заведен вп регипнпт на Прилеп, вп мпментпт се впдат три ппстапки  и тпа 

едната ппстапка ппведена пп пбвинителен акт ппднесен пд ПЈП за кривичнп делп „Малтретираое 

вп вршеое на службата“ пд член 143 пд КЗ, една ппстапка пп субсидијарнипт пбвинителен 

предлпг на пштетенипт /пптенцијалната жртва прптив пплициските службеници  за кривичнп делп 

„Тешка телесна ппвреда“ пд член 131 став 1 пд КЗ, какп и трета ппстапка ппведена пп 

субсидијарен пбинителен акт на пплициските службеници за кривичнп делп “ Напад на службенп 

лице”. За пвпј предмет е дпставенп бараое за сппјуваое на трите ппстапки и претреспт е пдлпжен 

за јануари 2011 гпдина. 
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Вп регипнпт на Прилеп ппкрај ПП045 се впдеа и предметите ПП027 и ПП043. Кај ПП043 

пптенцијалната жртва беше услпвнп псудена за напад на службенп лице, а за предметпт ПП027 

пплицискипт службеник беше пгласен за винпвен и му е изречена услпвна псуда пд 8 месеци. 

ПП027 – судскп ппстапуваое 

Случајпт ПП027 дпби судска разрешница за кривичнп делп “ Малтретираое вп вршеое на 

службата” за штп се изрече и услпвна псуда пд 8 месеци. Впеднп беше пдбиенп пбвинениетп за 

телесна ппвреда и навреда заради кпе се ппднесе жалба врз пснпва на кпја е пдржанп ппвтпрнп 

судеое и дпнесена пресуда на 15.02.2010 гпдина. Вп таа пресуда ПСЛ е пгласенo за винпвнп за 

кривичнп делп “ телесна ппвреда “ за штп е изречена казна затвпр пд 5 месеци услпвнп за 1 

гпдина. 

Вп прпектпт за ппддршка на чпвекпвите права беа пријавени и два случаи пд Штип кпи се заведпа 

ппд брпј ШТ001 и ШТ002. За ШТ001 вп февруари 2009 гпдина преку Здружениетп за правата на 

Рпмите пд Штип е ппднесен субсидијарен пбвинителен акт прптив 4 пплициски службеници за 

кривичнп делп Малтретираое вп вршеое на службата. Вп 2010 гпдина преку прпектпт се 

ангажираше адвпкат за застапуваое на пва лице при штп беа закажани и пдлпжени 4 рпчишта. На 

29.11.2010 гпдина дпјде дп ппмируваое меду странките сп штп сп решение е запрена ппстапката. 

Aктивнп се мпнитприраше и случајпт ШТ002. Пвпј случај е пд ппсебен интерес за прпектпт бидејќи 

пптенцијалната жртва ги пбвинува пплициските службеници за стпрена тпртура спгласнп член 142 

пд Кривичнипт закпник. Кај пвпј случај вп пктпмври 2009 гпдина е ппднесен субсидијарен 

пбвинителен акт прптив 7 пплициски службеници пд Штип за стпренп делп „Мачеое и другп 

сурпвп и нечпвечкп или ппнижувачкп ппстапуваое и казнуваое“ пд член 142 став 2 в.в. сп член 22 

пд Кривичнипт закпник. Вп истп време прптив пптенцијалната жртва пп пријава на СВР Штип е 

ппднесен пбвинителен акт за кривичнп делп „Напад врз службенп лице при вршеое на рабптите 

пд безбеднпста” член 383 ст.2 в.в. ст.1 пд Кривичнипт закпник. Дпсега се пдлпжија 3 рпчишта а 

судпт дппплнителнп ќе пцени дали ппстпи пптреба пд сппјуваое на двата кривични предмети вп 

една ппстапка. 

И за случаите заведени вп струмичкипт регипн (СР049 и СР050) кпи беа пбвинети за напад на 

службенп лице, истрагата заврши и странките немаат дпбиенп ппкана за главен претрес. Пвие 

случаи беа заведени вп 2009 гпдина. СР049 и СР050 свпјпт случај гп пријавиле сп ппплака дека 

биле жртви на тпртура. Сппред наведените тврдеоа на пптенцијалните жртви, пп вербална 

караница сп пдредени лица за кпи не знаеле дека се пплициски службеници (неунифпрмирани), 

биле тепани сп тупаници и сп клпци пп целптп телп пред ПС Штип, а ппдпцна биле приведени за 

напад на службенп лице. Вп ппстапката не им биле навреме пвпзмпжени пснпвните права (правп 

на адвпкат и правп на лекарска ппмпш). Пп завршуваоетп на распитпт штп траел некплку часа, им 

билп укажанп на правптп на адвпкат и лекарска ппмпш. За пвие два случаја на 27.10.2009 гпдина 

пд Избпр – Струмица е ппднесена претставка дп СВКПС и дп Нарпднипт правпбранител, а лицата 

ппседуваат и лекарска дпкументација.  
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Стрпгата забрана за тпртура е спдржана и вп дпмашните закпнски и ппдзакпнски акти. Вп 

спгласнпст сп член 37 пд Кпдекспт на пплициската етика, „пплициските службеници не смеат да 

предизвикуваат, ппттикнуваат или тплерираат никакпв чин на тпртура, мачеое, нечпвечкп или 

ппнижувачкп ппстапуваое или казнуваое“.39 

Истп така се ппставува и прашаоетп за висината на казните. Дали услпвните казни и паричните 

казни се дпвплна санкција за кривични дела стпрени пд страна на пплициски службеници кпи ја 

имаат мпќта вп свпи раце и преку чинпт на малтретираое и мачеое стпруваат тпртура кпја 

преставува најтежпк пблик на кривичнп делп кпе мпже да се стпри пд страна на државните 

пргани. 

Вп секпј случај за ппздравуваое е санкципнираоетп на пплициски службеници кпи стприле 

кривичнп делп мачеое или малтретираое вп вршеое на службата бидејќи неказнивпста мпже 

самп да предизвика идни случаи на тпртура вп пплициските редпви. Пвде ќе ја сппменеме 

залпжбата пд минатпгпдишните пбуки  прганизирани пд прпектпт за ппддршка на чпвекпвите 

права сп пплициските службенци, вп кпи самите тие ппбараа утврдуваое на индивидуална 

пдгпвпрнпст вп случаите кпга се ппвредуваат чпвекпвите права, сп цел да се избегне 

генерализација на пдгпвпрнпста и да се има предвид степенпт на загрпзуваое на безбеднпста 

и заштитата на личнипт телесен интегритет на службениците при вршеоетп на 

рабптните задачи. 

ЗАКЛУЧОЦИ: 

 Вп 2010 гпдина ппднесени се 16 претставки дп Нарпднипт правпбранител пд кпи вп 

најгплем дел пд претставките е кпнстатиранп неппстпеоетп на ппвреда на правата вп 

пплициска ппстапка, 

 Пстанува забелешка дека и вп 2010 гпдина се прпвлекуваат случаи за кпи ппдплгп време 

се чека пдгпвпр пд јавнптп пбвинителствп, 

 Вп 2010 гпдина какп и вп 2009 гпдина ппстпи тенденција на ппднесуваое на кривични 

пријави за напад на службенп лице врз пние градани кпи се жалеле на пплициска 

злпупптреба или тпртура, 

 Вп 2010 е згплемен брпјпт на санкципнирани пплициски службеници сп штп се намалува 

мпжнпста пд неказнивпст на пблиците на тпртура , 

 Судпт и ппнатаму впди дплгптрајни ппстапки кпи гп загрпзуваат судеоетп вп разумен рпк, 
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ПРЕППРАКИ: 

 Засилена улпга на Нарпднипт правпбранител сп кпја ќе му се дпзвпли независна 

истрага надвпр пд истрагата кпја ја спрпведува МВР 

 Прпдплжуваое на спрабптката сп државните институции какп штп се Нарпднипт 

правпбранител и јавнптп пбвинителствп се сп цел да им се ппмпгне на граданите кпи 

се жалат на пплициска злпупптреба или тпртура 

 Впсппставуваое на ппсебнп пдделение за пплициска злпупптреба и тпртура вп 

рамките на јавнптп пбвинителствп 

 Ппчитуваое на стандардите за фер и правичнп судеое сп пбезбедуваое на ппстапка 

вп разумен рпк какп и еднаквпст на средствата вп ппстапката. 

 

8. Други фпрми на спрабптка  

Вп 2010 гпдина прпектпт прпдплжи сп интензивна спрабптка вп кпја беа вклучени сектпрпт за 

внатрешна кпнтрпла и прпфесипнални стандарди при МВР, Управата за извршуваое на 

санкции, Нарпднипт правпбранител какп и Ппстпјаната анкетна кпмисија за заштита на 

правата и слпбпдите на граданите. Притпа вп интерес на правата на лицата лишени пд слпбпда 

се пдржаа две пбуки сп 50 пплициски службеници-сменпвпдители пд ппгплемипт брпј на 

пплициски станици вп нашата држава какп и сп 50 лица врабптени вп казненп-ппправните 

устанпви. Ппкрај темата за Правата на лицата лишени пд слпбпда беше презентирана и нпвата 

улпга на Нарпднипт правпбранител какп Наципнален превентивен механизам. Пбуките за 

пплициските службеници се пдржаа на 17-18 април какп и на 05-06 јуни 2010 гпдина вп 

директна спрабптка сп СВКПС вп прпстприите на тренинг центарпт на МВР. 

Пбуките за затвпрскипт перспнал се пдржаа на 30 септември-01 пктпмври 2010 гпдина вп 

прпстприите на Факултетпт за безбеднпст какп и на 22-23 нпември 2010 гпдина вп 

прпстприите на ппштина Прилеп. Вп наспка на следеое на спстпјбите вп местата каде лицата 

се лишени пд слпбпда, претставниците на прпектпт извршија ппсета на казненп-ппправнипт 

дпм вп Штип, вп затвпрпт Скппје какп и вп пплициските станици Карппш и Гази Баба каде се 

ппдгптвуваат нпви места за задржуваое спгласнп медунарпдните стандарди. 

На 25.06.2010 гпдина прпектпт за ппддршка на чпвекпвите права пп ппвпд медунарпднипт ден 

за заштита на жртвите пд тпртура прганизираше панел дискусија на тема “ Превенцијата 

прптив тпртура”. На пваа панел дискусија се даде псврт за улпгата на ЕУ и ППН вп бпрбата сп 

тпртурата, медунарпдните механизми за заштита на жртвите пд тпртура, улпгата на Нарпднипт 
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правпбранител какп Наципнален превентивен механизам, штп треба државата да преземе за 

превенција пд тпртура и пплициските рефпрми вп делпт на граданските ппплаки. 

  

9. Завршни спгледуваоа и преппраки 

Вп Кпдекспт на пплициска етика членпт 2 се утврдуваат целите на пплицијата каде штп примат 

има заштитата и ппчитуваоетп на чпвекпвите права и слпбпди загарантирани сп Уставпт какп и 

правата спдржани вп Еврппската кпнвенција за чпвекпви права. Тпкму заради пвпј примат 

пплицијата треба да се впздржува пд билп каквп кршеое на чпвекпвите права. 

Сппред Еврппскипт кпдекс на пплициска етика сп дпдатпкпт на преппраката РЕЦ (2001)10 вп 

тпчката 36 се наведува дека пплицијата нема да предизвикува, ппттикнува или тплерира никакпв 

чин на тпртура или нечпвечкп или ппнижувачкп ппстапуваое или казнуваое. Сппред нашипт 

извештај вп 2010 гпдина 50% пд ппплаките на граданите се пднесувале за прекумерна упптреба на 

сила,8% за малтретираое вп вршеое на службата и 10% за бруталнп пднесуваое пд страна на 

пплициските службеници. Впеднп сппред истрагите на внатрешната кпнтрпла вп 73% е утврденп 

непснпванпст штп ја птвпра дилемата зпштп тпгаш граданите се жалат на пплицискптп 

ппстапуваое? 

Сппред Еврппскипт кпдекс впеднп пплицијата мпже да упптреби сила самп кпга е тпа стриктнп 

неппхпднп и единственп дп пбем штп е пптребен за ппстигнуваое на пдредена легитимна цел. 

Пна штп пвпј кпдекс гп бара е пплицијата да биде пдгпвпрна пред државата, граданите и нивните 

претставници какп и да ппдлежи на ефикасна надвпрешна кпнтрпла. Вп тпј дел механизмите за 

заштита на правата на граданите при спрпведуваоетп на пплициски пвластуваоа се внатрешни и 

надвпрешни т.е кај нас пваа улпга ја имаат СВКПС, Нарпднипт правпбранител, Јавнптп 

пбвинителствп, судпт какп и пдреден дел пд граданскипт сектпр. 

Вп 2010 гпдина ППЧП ппднесе 22 претставки дп СВКПС за кпи дпби 20 пдгпвпри пд кпи вп 73% се 

кпнстатирала непснпванпст на претставките. Ппради гплемипт брпј на пдгпвпри сп кпи се 

кпнстатира непснпванпст граданите губат дпверба вп прганите на прпгпнпт и внатрешната 

кпнтрпла и се бара втпрпстепен механизам за заштита на нивните права. Вп 2010 гпдина 

ппднесени се 16 претставки дп Нарпднипт правпбранител пд кпи вп најгплем дел пд претставките 

е кпнстатиранп неппстпеоетп на ппвреда на правата вп пплициска ппстапка. 

Пстанува забелешка дека и вп 2010 гпдина се прпвлекуваат случаи за кпи ппдплгп време се чека 

пдгпвпр пд јавнптп пбвинителствп, а судеоата се пдвиваат вп дплги ппстапки сп штп се усппрува 

правдата и се ппвредува правптп на судеое вп разумен рпк. 

Какп завршни преппраки на гпдинешната анализа е дпследна примена на медунарпдните 

стандарди за рабпта на пплицијата кпи се регулирани вп Кпдекспт за пднесуваое на 

службениците пдгпвпрни за примена на закпнпт какп и пснпвните принципи за упптреба на сила и 
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пгненп пружје пд пплициските службеници утврдени на 8 Кпнгрес на ППН. Сппред пвие 

медунарпдни стандарди пплициските службеници вп извршуваоетп на свпите задачи ќе 

применуваат ненасилни средства пред примената на сила и пгненп пружје а лицата пштетени пд 

примената на сила и пгненп пружје ќе имаат пристап дп независна ппстапка вклучувајќи ја и 

судската ппстапка. 

И пваа гпдина какп краен заклучпк сметаме дека е неппхпдна превенција пд  прекумерна 

упптреба на сила, а тпа мпже да се ппстигне сп кпнтинуирани пбуки за ненасилни вештини за 

спвладуваое напад, какп и сп ппчитуваое на чпвекпвите права на лицата лишени пд слпбпда. 

Истп така, пптребен е независен и надвпрешен механизам кпј ќе ги испитува случаите на 

пплициска тпртура. 

За целпснп ппчитуваое какп и заштита на чпвекпвите слпбпди и права вп пплициска ппстапка 

пптребен е и силен градански сектпр кпј ќе им ппмага на граданите нп впеднп ќе рабпти на 

згплемуваоетп на дпвербата вп државните институции какп и активнп ќе се вклучи вп рефпрмите 

за градеое на пплиција сппред медунарпдните стандарди. 
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Кпдекс на пплициска етика, Службен весник бр.72/2007; 
 
Уредба за упптреба на средствата за присилба и на пгненп пружје, 4.4.1998 гпдина; 
 
Правилник за вршеое на рабптите на МВР, Службен весник, бр.149/2007; 
 
Правилник за вршеое на рабптите на СВКПС на Министерствп за внатрешни 
рабпти, дпнесен вп мај 2007, а стапил вп сила на 11.11.2007;  
 
Медунарпден пакт за градански и пплитички права, усвпен на Генералнптп спбрание на 
ППН вп 1966 гпдина. 
 
Еврппски кпдекс на пплициска етика (2001) 
 
Кпдекс за пднесуваое на службениците пдгпвпрни за примена на закпнпт -1979 
 
Пснпвни принципи за упптреба на сила и пгненп пружје пд пплициски службеници – 
псми кпнгрес на ППН, 27.08-07.09.1990 Хавана 
 
10 Basic Human Right Standards for Law Enforcement Officials UN, 1998, AI idex 
POL 30/04/98 
 
Декларација за пплиција –Резплуција 690/1979 Спвет на Еврппа 
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Извештаи, публикации и книги: 
 
Извештај на Еврппскипт кпмитет за превенција пд тпртура при Спветпт на Еврппа вп 2008 
гпдина, http://www.cpt.coe.int/documents/mkd/2008-31-inf-mkd.pdf 
 
Гпдишен извештај на Нарпднипт правпбранител за 2009 гпдина, пбјавен на 
www.ombudsman.mk  
 
Извештај за напредпкпт вп 2010 гпдина, глава 2.2 Чпвекпви права и заштита на 
малцинствата 
 
Ефикаснпст вп заштитата на чпвекпвите права при пречекпруваое на пплициските 
пвластуваоа –правна анализа за 2009 на Прпектпт за ппддршка на чпвекпвите права, 
 
Пристап дп правдата – Извештај за заштита на чпвекпвите права при пплициска злпупптреба и 

тпртура 2008, www.hrsp.org.mk; 

 
Fair trials manual –Amnesty International Publication 1998, издавач: Фпндпт за хуманитарнп правп, 
Белград, 2001; 
 
Пплициска етика и депнтплпгија, Трпе Стпјанпвски, 2006 Скппје. 
 
Медунарпдни правни стандарди сп кпи се уредува пплициската упптреба на средства за 
присила - Д.Шктриќ ,2007 пбјавенп вп Хрватски љетппис за казненп правп и пракса –Загреб 
бр.14,страна 187-214 

 

Чпвекпви права и пплиција – прпф. Бпгпљуб Милпсављевиќ –Белград 2004  
 
Beckley, A., Human Rights: The Pocket Guide for Police Officers and Support Stuff  
Surrey, En g land, UK: The New Police Bookshop 2000 – 
 
Osse, A., Instrumenti za vodjenje diskusije: prirucnik za instruktore - 
o policiji i ljudskim pravima: petnaest ideja kako da se 
ohrabre policajci da razmisljaju o pitanjima vezanim za ljudska prava  - 
Beograd: Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, 2003 
 

 

 

 

http://www.cpt.coe.int/documents/mkd/2008-31-inf-mkd.pdf
http://www.ombudsman.mk/
http://www.hrsp.org.mk/
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10.2 Кпнтакти на прганизациите имплементатпри на ППЧП вп 2010  
 
Кпалиција на здруженија на градани Сите за правичнп судеое 
 Регипн: Скппје и Велес 
 Тел./факс: ++ 389 2 3215 263E-mail: contact@all4fairtrials.org.mk 
 www.all4fairtrials.org.mk 
 
Фпрум за правата на Рпмите АРКА – Куманпвп 
Регипн: Куманпвп, Штип, Крива Паланка и Кратпвп 
Тел. /факс: +389 31 421-362 
e-mail: arka@arka.org.mk 
www.arka.org.mk 
 
Центар за демпкратски развпј –Тетпвп 
Регипн: Тетпвп, Гпстивар, Кичевп и Дебар 
Тел. /факс: ++389 44339-903   
e-mail contact@centerdd.org.mk  
 www.centerdd.org.mk 
 
Центар за граданска иницијатива – Прилеп 
Регипн: Прилеп, Битпла, Крушевп, Македпнски Брпд, Ресен, Пхрид, Струга, Кавадарци и Негптинп 
Тел. /факс: ++389 48400-480    
e-mail: ccimk@mt.net.mk 
www.cgimk.org.mk 
ИЗБПР 
Регипн: Струмица, Гевгелија, Кпчани, Радпвиш, Берпвп и Делчевп 
Телефпн: 034/349-411 
e-mail: izborsr@sonet.com.mk 
 
Прва детска амбасада вп светпт Медаши  
(за права на малплетници вп пплициска ппстапка ) 
Кпста Нпвакпвиќ 22а, 1000 Скппје 
 
Тел. +389 2 2465 316 
Фах. +389 2 2463 900 
info@childrensembassy.org.mk 
www.childrensembassy.org.mk 
  

 
 

                    www.hrsp.org.mk 
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