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Д О:   МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ –  

 ОДДЕЛ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА, КРИМИНАЛИСТИЧКИ ИСТРАГИ И   

 ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ  
ул.Димче Мирчев бр.9- 1000 Скопје                   

тел. 02/311-72-22 |  kontakt@moi.gov.mk |  www.mvr.gov.mk 

                   

П О Д Н О С И Т Е Л:   ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА 
                  ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 

                  ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070 

                   

 

Врз основа на чл. 24 од Уставот на Република Македонија (1991) и чл. 3, ст. 1 од Законот за 

постапување по претставки и предлози (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 56/09, 13/13, 156/15, 193/15) 

до Вас – како првостепен надлежен контролен орган – ја поднесуваме оваа писмена 

 

 

П Р Е Т С Т А В К А 

БАРАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА  

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДИЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

 

Почитувани, 

Во насока на заштита на владеењето на правото, како темелена вредност на уставниот 

поредок на Републиката, до Вас како надлежен орган ја поднесуваме оваа Претставка, во форма на 

информација – сознание („допрен глас“), а која очекуваме да ја искористите како основ за поведување 

на дисциплинска постапка и прибирање дополнителни податоци и докази против Н.Н. полициски 

службеници.  

Имено, на ден 07.07.2022 година, на плоштадот „Скендарбег“ во Скопје, за време на мирниот 

протест на граѓаните на кој се бараше отфрлање на т.н. Француски предлог за спорот меѓу Р. 

Македонија и Р. Бугарија, се случи недозволив вооружен инцидент во кој неколку лица кои јасно се 

гледаат на фотографии објавени во речиси сите електронски и печатени медиуми, свесно употребиле 

огнено оружје и дополнително со останати дејствија го нарушиле јавниот ред и мир, фрлајќи со тврди 

предмети по толпата која мирно марширала по булеварот.  

При овој инцидент, НН полициските службеници кои се наоѓаат на местото на настанот не 

презеле соодветни мерки за неутрализирање на опасноста која може да настане при употреба на 

оружјето, а сето тоа видно од бројните слики и видеа кои се појавија на социјалните мрежи.  

 

Со својата постапка во наведениот инцидент,  полициските службеници грубо и умислено 

постапиле спротивно на  Правилник за начинот на вршење на полициските работи (Сл. весник на 
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РМ бр. 149/2007 и 86/11,  110/11,  117/14,  14/17,  49/17,  203/18,  275/19,  52/20), прекршувајќи ја својата 

основна должност на законито и праведно постапување во согласност со важечкото национално и 

меѓународно законодавство. Дополнително, во конкретниот случај, а повикувајќи се на наведниот 

Правилник, истите ги прекршиле и постапиле спротивно на:  

- чл. 42 – истите биле должни да ги предупредат вооружените лица,  кои како резултат на 

нивното однесување и дејствување, ја довеле во опасност неговата безбедност, 

безбедноста на другите лица или безбедноста на имотот, го нарушиле јавниот ред и мир 

или ја загрозиле безбедноста на сообраќајот на патиштата, како и кога оправдано се 

очекува тоа лице да стори или да предизвика други лица да сторат кривично дело или 

прекршок; 

- чл. 45 – полициските службеници биле должни на јасен, недвосмислен и разбирлив начин, 

непосредно и усно да им наредат на вооружените лица, да го спуштат оружјето заради 

заштита на животот и личната сигурност на луѓето и имотот; 

- чл. 47 – употребеното оружје морала да биде одземено и со истото да биде постапено 

согласно прописите за полицијата; 

- чл. 55 – при обезбедување на местото каде е извршено кривично дело, прекршок или 

настан, вооружените лица морало да бидат задржани. 
 

* * * 

Очигледна е непрофесионално постапување во конкретниот случај, поради што основано 

се сомневаме дека полициските службеници, сториле дисциплинска повреда! Од вас, како надлежен 

орган и овластен предлагач на дициплинска постапка против полициските службеници, очекуваме 

соодветно да го примените позитивното право кое ја уредува оваа област.  
 

 

 

 

 

 

 

 

С к о п ј е 
12.VII.2022 

 П о д н о с и т е л :                                                                                 
ПП ЛЕВИЦА 

Застапник по закон:  
проф. д-р Димитар Апасиев – (Пратеник во 

Собранието на РМ) 
________________________________________ 

 


