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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 надлежен орган при МВР,  ја поднесуваме 

оваа писмена 

 
П Р Е Т С Т А В К А 

БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА  

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ НА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК  

ПОРАДИ НЕЗАКОНИТО, НЕПРОФЕСИОНАЛНО ПОСТАПУВАЊЕ И  

СТОРЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИ ВРШЕЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ 

 
 
Почитувани, 

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

уставниот поредок, до Вас како надлежен орган, ја поднесуваме оваа Претставка, во 

форма на информација – сознание, а која очекуваме да ја искористите како основ за 

поведување на постапка за утврдување на одговорност поради тешка повреда на 

Уставот на Република Македонија (1991), Законот за полиција (Сл. весник на РМ бр. 

114/2006 и 148/08, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18, 21/18, 

64/18, 294/21, 89/22), Кодексот на полициската етика (Сл. весник на РМ бр. 72/2007) 

и постоење на поголем степен на извесно и основано сомневање дека е сторено 

кривично дело „Повреда на рамноправноста на граѓаните“, казниво по член 137 од 

Кривичниот законик на РМ (Сл. весник на РМ бр. 37/1996 и 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 

81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 

55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14,132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15, 

Д О: МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  
ОДДЕЛ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА, КРИМИНАЛИСТИЧКИ  
ИСТРАГИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ 
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97/17, 170/17, 248/18), како и прибирање дополнителни податоци и докази против 

АФРИМ ЈУСУФИ – Помошник началник во СВР Битола. Имено, полицискиот службеник 

Африм Јусуфи, на ден 02.08.2022 година, на прославата на државниот празник 

„Илинден“ на Мечкин Камен, видно од видео снимките доставени како доказ кон оваа 

Претставка, свесно, намерно, координирано, дискриминаторски, пристрасно и со 

умисла, поради разлика во политичкото уверување ја повредил рамноправноста на 

граѓаните, преку ограничување на начин што група граѓани, присутни на настанот, 

беа спречени целосно да ги уживаат/користат нивните уставно загарантирани 

слободи и права. 

 

Како што е пропишано во член 2 од Кодексот на полициска етика, и во член 3 

од Законот за полицијата:  

„Основна функција на Полицијата е заштита и почитување на 
основните слободи и права на човекот и граѓанинот гарантирани со 
Уставот на РМ, законите и ратификуваните меѓународни договори, 
заштита на правниот поредок, спречување и откривање на казниви 
дела, преземање мерки за гонење на сторителите на тие дела, како и 
одржување на јавниот ред и мир во општеството“! 

 

Помошник-началникот Африм Јусуфи, како претпоставен, на униформираните 

полициски службеници им дава наредба  да турнат назад група граѓани коишто го 

остваруваа, пред сѐ, правото на собир и јавен протест загарантиран со член 21 од 

Уставот на РМ:  

„Граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен 
протест без претходно пријавување и без посебна дозвола. 
Користењето на ова право може да биде ограничено само во услови 
на воена и вонредна состојба“.  
 

Правото на граѓанинот мирно да се собира и да изразува јавен протест со 

други, без смеќавање и попречување, претставува симбол за слободата и е едно од 

највисоко вреднуваните човекови права. Слободата на собирањето претставува еден 

вид колективно манифестирање на мислењата и убедувањата и е израз на 

суверенитетот на граѓаните, односно демократското право на граѓаните да 

учествуваат во политичкиот процес што не се исцрпува само со гласање на изборите, 

туку и со влијанието на граѓаните врз формирањето на политичкото мислење, како 

еден континуиран процес, кој во едно демократско општество треба да се остварува 

слободно, отворено и во принцип без интервенција на државата. Собирите на 

граѓаните претставуваат суштински елемент на демократската отвореност, тие 

даваат можност за остварување на јавно влијание врз политичките процеси и 
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донесувањето одлуки за прашања од јавен интерес и упатување на јавна критика и 

протест и како такви, содржат елементи на директна демократија. 

 

На видео снимките може да се забележи група граѓани која стои непосредно зад 

оградата (најблиску до местото каде што помина владината делегација) и како што 

може да се види и слушне скандираат „Димитар Ковачевски“, веат знаменца на 

Европската Унија, ракоплескаат кога поминува владината делегација и можат 

слободно да се движат. На оваа група полициските службеници воопшто не внимаваат 

и не ги ограничуваат, свртени се со грб бидејќи целосно се сконцентрирани да го 

ограничат движењето на групата која својата мисла и убедување (незадоволството / 

јавен протест и критика кон владините политики) ја манифестира преку пеење на 

македонски песни, транспаренти и свирежи. Вторава група граѓани е блокирана и 

ограничена од полициски службеници заедно со незаконски присутните 

припадници на затворската полиција и истакнати членови и функционери на 

политичката партија на власт – СДСМ, и на тој начин физички спречена да се 

приближи до металната ограда каде што, очевидно, им беше дозволено да стојат само 

на оние кои јасно го манифестираа нивното задоволство од владините политики и 

актуелните одлуки!? 

 

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во 

слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и 

социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената 

положба. Според член 16 став 1 од Уставот, се гарантира, меѓу другото, слободата на 

уверувањето, мислата и јавното изразување на мислата, а со став 2 од истиот член, се 

гарантира слободата на говорот. Дополнително, според член 54 од Уставот, слободите 

и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со 

Уставот, но тие не смеат да бидат дискриминаторски, а ограничувањето не смее во 

ниту еден случај да се однесува на слободата на уверувањето, мислата и јавното 

изразување на мислата! 

Дискриминираната група граѓани не само што беше блокирана, туку од страна 

на полициските службеници беше и туркана сѐ подалеку од оградата. Така, во еден 

момент, помошник началникот Африм Јусуфи, којшто во текот на прославата беше во 

постојана комуникација со затворската (пара)полиција и истакнатите членови на 

владејачката политичка партија СДСМ кои одблизу го следеа настанот,  им дава 

наредба на полициските службеници оваа група граѓани, коишто изразуваа јавен 

протест, да ги турне поназад со употреба на груба сила!? 
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 Дополнително, симптоматично е  тоа што ваквата наредба, помошник началникот 

во СВР Битола – Африм Јусуфи на своите подредени им ја дава, по претходна консултација 

или наредба на  припадници на незаконски присутната затворска полиција, иако 

Законот за полиција и Законот за извршување на санкциите прават јасна дистинкција 

помеѓу надлежностите на полициските службеници и затворската полиција 

(обезбедувањето во казнено - поправните и воспитно - поправните установи). Оттука се 

поставува прашањето зошто полицискиот службеник  се консултира или прима наредби 

од лица коишто никако не се надлежни да се мешаат во вршењето на полициските 

работи?!  

Доказ 1: 

Видео снимка од 02.08.2022, од моментот кога Помошник 
началникот во СВР Битола, Африм Јусуфи, дава наредба да се 
туркаат назад група граѓани кои ги остваруваа своите 
права и слободи на јавно изразување на мисла, уверување, 
собир и јавен протест 
 

Доказ 2: 

Склоп на видео снимки од 02.08.2022, на кои може да се види 
дискриминаторскиот третман од страна на полициските 
службеници спрема група граѓани кои мирно и без никакви 
индиции за нарушување на јавниот ред и мир или  сторување 
на казнено дело, изразуваат јавен протест 

 

Од описот на настаните поткрепени со видео снимки, може да се констатира дека 

Помошник началникот во СВР Битола – Африм Јусуфи, при вршење на полициските 

работи постапил незаконито, непрофесионално, неетички, малициозно, 

дискриминаторски и пристрасно, а со тоа ги исполнил условите за кривичен прогон за 

сторено кривично дело – Повреда на рамноправноста на граѓаните, инкриминирано во 

Глава XV од консолидираниот, т.е. Пречистениот текст на Кривичниот законик на РМ – 

„Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот“, казниво по член 

137, став 2 од КЗ: 

(1) Тој што врз основа на разлика на полот, расата, бојата на кожа, 
родот, припадноста на маргинализирана група, етничката 
припадност, јазикот, државјанството, социјалното потекло, 
религијата или верското уверување, други видови уверувања, 
образованието, политичката припадност, личниот или 
општествениот статус, менталната или телесната попреченост, 
возраста, семејната или брачната состојба, имотниот статус, 
здравствената состојба, или која било друга основа предвидена со 
закон или со ратификуван меѓународен договор, ќе му се одземе 
или ограничи права на човекот и граѓанинот, утврдени со Уставот 
на Република Македонија, закон или со ратификуван меѓународен 
договор или кој врз основа на овие разлики им дава на граѓаните 
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повластици спротивни на Уставот на Република Македонија, 
закон или ратификуван меѓународен договор, ќе се казни со 
затвор од три месеци до три години. 

(2) Ако делото од став 1 го стори службено лице во вршење на 
службата, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години. 

 

 На видно дискриминираната група граѓани им беа ограничени правата 

утврдени со Уставот, така што тие не можеа целосно да ги користат нивните права, 

односно им беше овозможено истите да ги вршат во стеснет обем, т.е. делумно се 

користеа со функцијата што произлегува од вршењето на правата на мирен собир, јавен 

протест, јавно изразување на мисла и уверување. Очевидно од причинско-последичниот 

редослед на настаните и како единствен дискурзивен мотив за давањето наредба со која 

тешко се повредуваат човековите слободи и права може да се констатира дека  е 

пристрасноста, односно разликата  на политичката припадност и уверувањето  помеѓу 

Помошник началникот во СВР Битола – Африм Јусуфи и групата граѓани кои јавно ја 

изразуваа својата мисла и уверување. 

 

 Во врска со наведеното, во чл. 105, ст. 2 од Законот за полицијата е пропишано 

дека:  

„Полицискиот службеник со членувањето во политичка партија и со 
учество во нејзините активности не смее да го доведува во прашање 
непристрасното и законито вршење на полициските работи“. 

 

Во чл. 15 од Кодексот на полициската етика е наведено дека: 

„Полицијата ужива оперативна независност од други државни 
органи или институции, особено политичка независност при 
извршувањето на своите овластувања, за што има целосна 
одговорност“. 

 

Дополнително,  Африм Јусуфи го прекршил и член 45 од Кодексот на полициската 

етика: 

„Полициските службеници, при вршењето на полициските 
овластувања ги почитуваат основните слободи и права на човекот и 
граѓанинот како што се: право на живот, слобода на уверувањето, 
совеста, мислата и јавното изразување на мислата, слобода на 
говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното 
основање на институции за јавно информирање, слобода на 
вероисповеста, слобода на здружување заради остварување и 
заштита на политичките, економските, социјалните, културните и 
други права и уверувања на граѓаните, вероисповед, правото на 
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мирно собирање, слобода на движење и правото на сопственост, како 
и други слободи и права гарантирани со Уставот на РМ“. 

 

 Очигледна е намерата на именуваниот полициски службеник по негова вина и 

без оправдани причини и индиции да постапи непрофесионално и незаконски, а со тоа 

да ги ограничи и повреди дел од највисоко вреднуваните уставни права и слободи на 

човекот и граѓанинот. Поради тоа, основано се сомневаме дека Помошник началникот 

Африм Јусуфи при вршење на полициските работи, сторил потешка повреда на 

работните обврски и тоа, согласно чл. 210, ст. 1,  т. 4, 10, 20 и 21 од Колективниот договор 

на Министерството за внатрешни работи (Сл. весник на РМ бр. 149/21, 299/21, 303/21, 

32/22): 

(1) Не се придржува кон прописите кои важат за вршење на работите 
на работното место; 
(2) Постапува спротивно на правилата и прописите на 
Министерството; 
(3) Изврши дејствие што претставува кривично дело или изврши 
дејствие кое претставува прекршок против јавниот ред и мир; и 
(4) Основа, раководи, застапува, претставува политичка партија, 
членува во органите на партијата утврдени со нејзиниот статут, 
изразува и застапува партиски ставови и убедувања во вршењето на 
работите и задачите, носи или истакнува партиски симболи во 
просториите или во службените возила на Министерството, 
партиски се организира или дејствува во Министерството. 

 

Од Вас, како надлежен орган и овластен предлагач на дициплинска постапка 

против полицискиот службеник, очекуваме соодветно да го примените позитивното 

право кое ја уредува оваа област, односно да предложите изрекување на  дисциплинска 

мерка согласно член 213 од Колективниот договор на МВР – парична казна која не може 

да биде поголема од 15% од последната исплатена месечна нето-плата на работникот, 

во траење најмногу до шест месеци; распоредување на работно место во едно ниво 

пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел, согласно со 

Класификацијата на работните места или откажување на договорот за вработување. 

Поведувањето на дисциплинска постапка и изрекувањето на дисциплинска 

мерка, несомнено би резултирало со подигање на свеста кај полициските службеници од 

потребата за доследно почитување на професионалните стандарди во 

постапувањето, повисок степен на професионален интегритет во работењето, етичко 

постапување при контактите со граѓаните, еднаков и недискриминирачки однос кон 

сите граѓани, повисок степен на почитување на човековите права од страна на 

полицијата, а со тоа и унапредување на довербата на граѓаните во полицијата. 

http://www.levica.mk/
mailto:contact@levica.mk


Политичка партија ЛЕВИЦА 

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје 
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка 

ЕДБ: 4044016512070 | ЕМБС: 7108192 

www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645 
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*** 

 

 

Д о к а з и (во Прилог): 

  

- Видео снимка од 02.08.2022, од моментот кога Помошник началникот во 

СВР Битола – Африм Јусуфи, дава наредба да се туркаат назад група 

граѓани (онака како што е нумерирано во Поднесокот) и 

- Склоп на видео снимки од 02.08.2022 (онака како што е нумерирано во 

Поднесокот) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С к о п ј е 
24.08.2022 

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) 
 

_______________________________________ 
 
 

http://www.levica.mk/
mailto:contact@levica.mk

