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Во бурната денешница во која со секоја измината секунда се врши некаква 

промена, сведоци сме дека почитувањето и заштитата на човековите права, како 

цивилизациска придобивка, е мисија и крајна цел на секоја модерна држава. Оттука, 

модерната демократска држава, каква што претендира да биде и Република 

Македонија, треба да биде и најголемата гаранција дека ќе ги обезбедува, почитува и 

заштитува човековите права, како темелна цивилизациска придобивка во 

секојдневното живеење на нејзините слободни граѓани.  

Во таа смисла, полициските органи во својата работа се единствени државни 

органи кои имаат законски овластувања да постапуваат, да ги ограничуваат и да им ги 

одземаат основните човекови права и слободи на граѓаните, во рамките на 

постапувањето и остварувањето на своите работни задачи и обврски и во согласност со 

Уставот и законите.  

Меѓутоа, и во тоа свое постапување при извршувањето на своите работни 

задачи од таков вид, овластените службени лица професионално се обврзани да 

внимаваат и да работат врз основа на законските регулативи со кои се регулира таквата 

полициска постапка, особено при апсењето, приведувањето или лишувањето од 

слобода.  

Оттука, стручната оправданост на темата произлегува од фактот што овој текст 

ќе претставува еден вид помагало за сите фази на полициската постапка која ги 

засегнува загарантираните човекови права и нивната заштита, со цел - изнаоѓање 

соодветни современи решенија на планот на законската регулатива, избор на 

меродавно право и постигнување на ефикасност во надминувањето на проблемите во 

спроведувањето на реформите во полицијата и основните човекови права и слободи. 

Почитувањето на човековите слободи и права претставува клучен дел од 

правото на секоја современа држава. Република Македонија, како една релативно 



млада дежава која се стреми да се приклучи кон европското семејство наречено 

Европска Унија, неопходно е да ги имплементира истите во секоја сфера од правото, 

како услов sine qua non. Секако, гарантирањето на човековите слободи и права и не 

така тешка задача за државите, посебно ако се има во предвид демократскиот развиток 

во целина, како и начинот на живот според кој секој граѓанин се раѓа со стекнати 

права, кој му се загарантирани со Устав, и никој во ниту еден случај не смее да му ги 

ограничи, ниту да му ги одземе. 

Сепак, постојат сфери од правото во кои слепото почитување и заштита на 

човековите слободи и права може да доведе до неуспех на правичната постапка. 

Зборуваме, секако, за кривичната постапка, која претставува постапка, преку која 

единствено можат да се ограничат некои од човековите права загарантирани со 

Уставот и меѓународните договори.  Имено, сторителите на кривични дела можат да 

бидат откриени и изведени пред лицето на правдата, само доколку полицијата во 

предистражната постапка се користи со најновите достигнувања и откритија на 

криминалистиката.  

Понекогаш, науката на криминалистиката наведува да се ограничат човековите 

слободи и права, се со цел постигнување на општо добри и целисходно и правично 

судење на сторителот на кривично дело. Сепак, и во кривичната постапка, колку и да е 

тоа нужно и потребно, не смее да се дозволи да дојде до арбитрерно постапување на 

било кој од учесниците во кривичната постапка, затоа што би можело да дојде до 

огромни злоупотреби од кои штета ќе трпи целото општество. Затоа, една од 

најтешките задачи на државите е да ги имплементираат човековите права во правото, 

но и да утврдат и предвидат  прaвична, современа и добро дефинирана кривична 

постапка, во која што подеднакво ќе бидат имплементирани човековите права, но во 

исто време ќе се утврдат и строги правила според кој во исклучителни случаеви ќе им 

се дозволи на учесниците во кривичната постапка да ги ограничат истите, се со цел 

успешно откривање на сторителите на кривични дела. 

Секако, кога во една постапка од една страна имаме власт која има моќ и 

средства за ограничување на човековите права, а од друга страна имаме физичко лице, 

правно лице, жртва, или со еден збор, граѓаните, тогаш не е тешко да замислиме дека 

би можело да дојде до големи злоупотреби од страна на помоќниот. Затоа, неопходно е 

да се предвидат  функционални механизми кои ќе вршат контрола врз начинот на 



постапување и искористување на можностите кои ги нуди современата 

криминалистика, а секако се дозволени од законот. Ваквите тела за контрола на 

полицијата, не ретко остануваат само бледо слово на хартија, затоа што никогаш 

вистински не заживуваат во практиката, понекогаш поради лошата законска 

поставеност, а понекогаш поради фактичката неможност да се следат чекорите на 

брзото развивање на науката и техниката. Затоа, уште една задача на државите во 

областа на заштитата на човековите права би била следнава: формирање на успешни 

тела за контрола на кривичната постапка, кои и фактички ќе бидат инструмент за 

заштита од арбитрерната и погрешна примена на казненото право. Еден од начините да 

се постигнат овие цели, е да се изврши усогласување на сите посебни закони од 

областа на кривичната постапка со ЗКП, кој се јавува како lex generalis, започнувајки 

со полициската истрага, која се јавува како вовед на кривичната постапка, па се до 

дефинирањето и поставеноста на сите органи кои имаат некаква улога во самата 

кривична постапка. 

 

ПОИМ И ДЕФИНИЦИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ 

 
Идејата и концептот за човекови слободи и права, се појавува и развива како 

резултат на еволуцијата на човековата свест за создавање на едно хумано општество во 

кое секој човек како слободно битие ќе ги остварува своите индивидуални и 

колективни права. Развојните цели на идејата за човековите права се развива до степен 

да биде сфатена како најопшт систем на вредности, прифатен од најголем број државни 

уредувања и култури, како цивилизациска придобивка од развојот на религиските, 

филозофските и правните учења, односно, од развојот на човековата мисла.  

Денес, човековите слободи и права својата основа ја имаат во меѓународното 

право, во форма на пишани правни норми и стандарди, при што како задолжителен 

елемент во ефективната примена на овие норми, се јавува формирањето на релевантни 

институции.  

Вака поставените меѓународни норми се инкорпорираат во националните 

системи на државите, кои треба да го гарантираат и обезбедат нивното почитување и 

правилна примена.1 Поимот човекови права и слободи, како основен концепт и базичен 

                                                 
1 Устав на РМ 



принцип на современото демократско општество, се појавува веднаш по завршувањето на 

Втората светска војна со формирањето на Организацијата на обединетите нации во 1945 

година и со донесувањето на Универзалната декларација за човековите права во 1948 

година.  

 

„Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви според достоинството и 

правата. Тие се обдарени со разум и свест и треба едни кон други да постапуваат во 

духот на братството“,  (чл. 1, Универзална декларација за човекови права, Париз 1948 

година)2 

Суштината на член 1 од Универзалната декларација за човековите права, всушност, 

е неприкосовеното право на еднаквост, кое продолжува во член 2, според кој се вели дека:  

 

„Сите права и слободи им припаѓаат на сите луѓе, без оглед на нивните разлики, како 

што се раса, боја, пол, јазик, религија, политичко и друго убедување, национално и 

општествено потекло, сопственост, раѓање или друг статус“, како и „ без разлика 

дали земјата е независна, под старателсво, без самоуправна власт или под каков и да е 

друг облик на ограничување на нејзиниот суверенитет“ 3 

 

Самиот универзален карактер на овие стандарди кои се формулирани во 

меѓународното право, а се прифатени од сите држави потписнички на меѓународните 

договори, го надраснува националниот суверенитет, што значи дека станува збор за 

таков меѓународен интерес што дозволува набљудување, предупредување, критика и 

интервенција спрема секоја државна власт која ги крши или повредува основните 

човекови слободи и права. 

Ако ги земеме во предвид развојните фази на научната мисла за правата и 

слободите на човекот, како и областа на која се однесуваат истите, можеме да 

зборуваме за три генерации на права, и тоа: 

 

� Граѓанско-политички права и слободи (права од прва генерација), кои во својата 

суштина се однесуваат на ослободување на човекот од притисокот на државата, 

во смисла на нејзино самоволие, потиснување и неограничена власт, за сметка 

на активно вклучовање и влијание на граѓанинот во нејзиното управување. 

 
                                                 
2 Член 1 од УДЧК 
3 Член 2 од УДЧП 



Тука влегуваат: Правото на живот, слобода од тортура и друг понижувачки и 

нехуман третман; Слобода од ропство и присилна работа; Право на слобода и 

сигурност; Право на хуман третман на затворените лица; Слобода од должнички 

затвор; Слобода на движење и избор на живеалиште; Право на фер судење; Право на 

ефикасен правен лек; Право на користење на правен лек пред надлежна власт; Право 

на судска заштита; Право на извршност; Право на неретроактивност на казненото 

право; Право да се биде субјект пред правото; Право на приватност; Слобода на 

мисла, совест и вероисповест; Слобода на мислење и изразување; Забрана на 

пропагирање војна и поттикнување на национална, расна или верска омраза; Право на 

мирно собирање; Слобода на здружување; Право на брак и формирање семејство; 

Право на детето; Политички права; Право на еднаквост пред законот; Слобода на 

странците од арбитрерно протерување; Право на еднаквост меѓу половите; Забрана 

на дискриминација; Права на малцинствата и, како колективно право, Правото на 

самоопределување на народите.  

 

� Економско-социјални и културни права (права од втората генерација), при што 

овие права се ориентирани кон заштита на вредностите на човековото живеење 

во заедница со другите луѓе и се однесуваат на обврската на државата за нивно 

исполнување и гарантирање преку владеење на позитивното право. 

 

Во овие права влегуваат: Право на еднаквост меѓу половите; Право на сопственост; 

Право на работа; Право на правични и поволни услови за работа; Право на синдикално 

здружување; Право на штрајк; Право на социјална заштита и социјално осигурување; 

Право на специјална заштита на семејството, на мајчинството и на децата; Право 

на дом и место на живеење; Право на соодветен стандрад на живеење и право на 

заштита од глад; Право на физичко и ментално здравје; Право на образование и 

право на образование за правата на човекот; Право на учество во културата и право 

на користење на научниот прогрес; Право на авторски права; Право на слобода за 

научно истражување и други креативни истражувања.  

 

� Солидарни (колективни) права (права од трета генерација), со тоа што се работи 

за права кои се, пред се, од декларативна природа и кои што се уште го немаат 

авторитетот на претходните де генерации права во позитино-правна смисла, 



така што повеќето држави се уште немаат изградено соодветни механизми за 

правна заштита. 

 

Тука влегуваат: Правото на економско, политичко, социјално и културно 

самоопределување; Правото на еконосмки и социјален развиток; Правото да се 

учествува во користењето на заедничкото цивилизациско наследство и други 

информации и развиток; Правото на мир; Правото на здрава околина и Правото на 

хуманитарна помош. 

 

ОВЛАСТУВАЊА И ФУНКЦИИ НА ПОЛИЦИЈАТА И ДРУГИТЕ 
ОРГАНИ СО ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА 

 
Како една од најбитните алки во кривичната постапка се јавуват полицијата, 

полициските службеници како и другите специјализирани органи кои имаат посебни 

овластувања. Овие лица се во директен контакт со граѓаните и со нивните 

загарантирани права, но и покрај тоа правните прописи со кои се уредува оваа материја 

долго време беа во многу мал број, или, пак, ја уредуваа материјата доста површно, без 

да се задира во основните проблеми кои настануваат при извршувањето на 

полициските овластувања. Со нараснувањето на демократската свест и зголемувањето 

на бројот на прописи кои ги гарантираат човековите права, а паралелно со 

зголемувањето на овластувањето на полицијата и органите со посебни овластувања, 

предизвикана од потребата за зголемување на ефикасноста на постапката, се појави 

потребата за детално уредување на полициските овластувања, и тоа не само во 

националните законодавства, туку и во голем број на меѓународни документи. 

Следејќи ја оваа тенденција, исто така и Уставот на РМ ја уредува оваа 

материја, при тоа ограничувајќи ги овластувањата на полицијата во најголема можна 

мера.4 Мора да напоменеме дека ваквиот пристап на Уставот според кој ја уредува оваа 

материја само површно, оставајќи на законите и подзаконските акти детално да ја 

обработат, ја зголемува можност за злоупотреба и заобиколување на малкуте одредби 

содржани во Уставот.  Имено, ако го земеме во предвид фактот дека се работи за 

овластувања кои директно ги ограничуваат човековите слободи и права, не смееме да 

дозволиме да немаме  детално дефинирање на основите и условите кога полицијата 
                                                 
4  Г. Калајџиев, Позначајни концепциски разлики во реформата на истрагата во Хрватска и Македонија, 
Зборник  ПФЗ, 61, (2), 469-490 (2011) 



може да ги користи посебните овластувања во закон, токму поради историскиот 

неуспех на полицијата и недовербата во капацитетот на полицијата да постапува во 

согласност со принципите на правната држава во која владее правото.5 Ова уште 

повеќе загрижува поради тоа што сите полициски овластувања ќе можат да ги користат 

и припадниците на Управата за безбедност и контраразузнавање (УБК) „под услови и 

во обем неопходни за остварување на работите од надлежност на Управата“ 6 

Сепак, улогата на полицијата и другите органи со посебни овластувања во 

кривичната постапка е повеќе од важна за да се игнорира и паушално да се уреди. 

Секоја недефинираност на било кое дејствие на полицијата може да се искористи за 

сериозен упад во сферата на човековите слободи и права. Имајќи го во предвид фактот 

дека полицијата и органите со посебни овластувања се оперативни органи кои доаѓаат 

први до информациите за сторено кривично дело и се заначаен  дел од целиот систем 

на заштита од разните девијантни појави кои предизвикуваат разорни последици врз 

општеството како целина, не можеме да кажеме дека не треба да има отстапување од 

човековите права во никој случај. Секако, ваквиот начин на ограничување не само што 

е дозволен, туку е неопходен, се додека е во сразмерност со придобивките кои се 

добиваат во однос на сузбивањето на криминалот и казнувањето на сторителите на 

кривични дела. 

Со новиот ЗКП улогата на полицијата во предистражната постапка уште повеќе 

доаѓаат до израз, особено ако се земе во предвид фактот дека целиот материјал кој го 

има на располагање јавниот обвинител според кој тој одлучува дали основите на 

сомнение преминуваат во основано сомнение и кои упатуваат на тоа дека едно лице 

сторило кривично дело, е резултат на полициските увиди кои ги прави полицијата во 

предистражната постапка.7 

Како основни функции на полицијата во Законот за полиција се определуваат: 

� заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и 

граѓанинот гарантирани со Уставот, законите и меѓународните акти; 

� идентификување и потрага по непосредна и посредна имотна корист 

прибавена со сторено кривично дело; 

� заштита на правниот поредок; 

� спречување и откривање на казнени дела; 

                                                 
5 Т.  Стојановски  /Г.  Калајџиев,  Критички осврт  врз  Предлогот  на  Законот  за  полиција,  во:  Борба  
против  организираниот  криминал  во  РМ, Билтен бр. 1,ФИОМ, Скопје, 2006 
6 Член 34 од Предлог-Закон за внатрешни работи 
7 Бужаровска Г., Истражни дејствија-Прирачник за практичари, Скопје, OSCE, 2010 



� превземање мерки за гонење на сторителите на казнени дела8 

� одржување на јавниот ред и мир во општеството9 

  

Со цел да се овозможи целосно остварувањето на овие функции на Полицијата, 

кои е неспорно дека се од исклучително значење за општеството, во Законот се 

определени и дефинирани овластувања кои им се доделени на полициските 

службеници. Голем дел од овие овластувања задираат во сферата на човековите 

загарантирани права, ограничувајќи ги во определен дел или целосно. Обемот на 

ограничување на правата зависи од конкретниот случај, како и од причината која во 

конкретниот случај е присутна. 

Како дејствија кои на полицијата и се дозволени во предистражната постапка 

а се однесуваат на ограничување на некое од загарнитираните права и слободи на 

човекот се јавуваат полициските извиди, кои имаат за цел да ги соберат потребните 

докази кои му се потребни на јавниот обвинител за да одлучи дали во секој конкретен 

случај основите на сомнение прераснале во основано сомнение и дали ќе поведе 

постапка против сторителот.  

Дејствијата на полицијата во истражната постапка се одвиваат преку 

истражните центри на јавното обвинителство и инспекторите кои се припадници на 

правосудната полиција условени со наредба од јавниот обвинител и се ограничени на 

дејствија на помагање на јавниот обвинител. 

Во Законот за полиција и Законот за изменување и дополнување на Законот за 

полицијата10, овластувањата на полицијата и другите органи со посебни овластувања 

се определени како: 

� проверка и утврдување на идентитет на лица и предмети; 

� собирање на информации; 

� повикување; 

� лишување од слобода; 

� приведување; 

� задржување; 

� прикриено полициско дејствување; 

                                                 
8 Со ваквото определување дека полицијата има функција на гонење на сторителите на казнени дела, се 
прави директно прекршување на Уставот на РМ, кој во член.196 вели дека за гонење на сторители на 
кривични дела е овластено единствено јавното обвинителство 
9 Член 3 од Закон за полиција 
10 Закон за изменување и дополнување на Закон за полиција, Сл.весник бр.145 од 19.11 2012 година 



� пренасочување, насочување или ограничување на движењето на лица и 

превозни средства на определен простор за нужно определено време (до 

6 часа); 

� предупредување и наредување; 

� привремено одземање на предмети; 

� преглед односно претрес на определени објекти и простории на државни 

органи, институции кои вршат јавни областувања и други правни лица и 

увид во нивната документација; 

� влегување во туѓ дом и други затворени простории; 

� сопирање, легиримирање и вршење на посебен преглед односно претрес 

на лица, превозни средства и багаж ако постојат основи на сомневање 

дека кај нив ќе се пронајдат траги на кривичното дело или предмети кои 

можат да послужат како доказ; 

� обезбедување, преглед и увид на местото на настанот; 

� примање на пријави и поплаки, поднесување на пријави и известувања; 

� препознавање; 

� јавно распишување на награда; 

� снимање на јавни места; 

� полиграфско тестирање; 

� собирање, обработка, анализирање, користење, оценување, пренесување, 

чување и бришење на податоци, како и обработка на лични податоци под 

услов и на начин утврдени со овој и посебен закон; 

� примена на посебни истражни мерки; 

� заштита на лица опфатени согласно прописите за заштита на сведоци. 

 

Речиси секое од овие дејствија што ги превземаат полицијата или органите со 

посебни полициски овластувања по сопствено дискреционо оценување за потребата од 

нивна употреба, предизвикуваат целосно или делумно ограничување на некое од 

загарантираните човекови права, па затоа во следниот текст ќе се обидам да го 

определам границите кои не смеат да се поминуваат, како и начинот на изведување на 

дел од нив во практиката. 

 

 



Лишување од слобода VS Човекови слободи и права 

 

Лишувањето од слобода претставува едно од овластувањата на полицијата и 

другите органи со полициски овластвувања и е многу битно за нашата тема, токму од 

причина што може да биде најмногу злоупотребено и искористено против човековите 

права и слободи. Долго време постои определена конфузија во теоријата и практиката 

во однос на употребата на поимот „лишување од слобода“ и „приведување“. Според 

ЗКП, се прави разлика помеѓу овие два поима, пред се тргнувајќи од терминологијата 

на член 12 на Уставот на РМ, па така „приведувањето“ се користи како термин за 

апсење со судски налог, а додека пак „лишувањето од слобода“ е термин резервиран за 

исклучоците кои се неопходни при апсењето на лица без судски налог.11  

Во Законот за полиција долго време „лишувањето од слобода“ не беше уредено 

како посебен термин, туку беше вметнато како дел во поглавјето за Приведување, 

наведувајќи дека може да се изврши приведување и без судска одлука, во случаевите 

кога треба да се приведе лице кое: 

� чиј идентитет треба да се утврди 

� за кое е распишана потерница 

� е затекнато во извршувањето на кривично дело кое се гони по службена 

должност 

� е затекнато при извршување на прекршок со елементи на насилство12 

 

На овој начин дополнително се комплицираше разграничувањето, па затоа со 

Измените на законот за Полиција се додадоа 2 нови члена, кои го предивуваат 

лишувањето од слобода како овластување на полицијата сосема различно од 

приведувањето. Имено се додадоа точка 3-а Лишување од слобода, која ги содржи член 

45-а, 46-а и 46-б според кои лишување од слобода е дефинирано како приведување без 

судска наредба во точно определени услови и околности, односно во случаевите кога 

се работи за лице за кое е распишана потерница, лице кое е затечено при извршување 

на прекршок, ако не може да му се утврди идентитетот, ако нема престојувалиште, ако 

постојат околности дека со заминувањето во странство ќе ја избегне одговорноста, ако 

постојат околности кои ја прават основана оцената дека сторителот би продолжил со 

                                                 
11 Н. МАТОВСКИ/ Г. ЛАЖЕТИЌ-БУЖАРОВСКА/ Г. КАЛАЈЏИЕВ, Казнено процесно право, Академик, Скопје, 
2011.   
12 Член 46, 47 од Закон за полиција 



извршувањето на кривичното дело или дека ќе го повтори, и во сите други случаи кои 

ги предвидува ЗКП.13  

Она што Законот за полиција и неговите Измени го премолчуваат и не го 

уредуваат детално е временскиот приод за кој најмногу лицето кое е лишено од 

слобода мора да биде изведено пред суд или пред јавен обвинител. Навидум небитната 

одредба дека „Задржувањето трае додека не биде можно сторителот да се приведе 

пред надлежен суд, но најдолго 12 часа“,14 ни одблизу не објаснуваат зошто е зголемен 

периодот кој и е потребен на полицијата и на другите органи со овластувања за да го 

изведат граѓанинот пред суд.  

Имено, согласно ЗКП, полицијата е должна веднаш на најдоцна во рок од 6 

часа од лишувањето од слобода до го изведе лицето пред надлежниот судија на 

претходната постапка и за тоа да го извести јавниот обвинител, а за причините и за 

времето на лишување од слобода, полицијата составува службена белешка.15 Останува 

енигма зошто со Законот за изменување и дополнување на Закон за Полиција е 

зголемен овој рок, и уште повеќе, со каква намера е тоа направено! Дали со 

зголемувањето на овој рок дополнително се дава можност за зголемен притисок врз 

граѓанинот и кршење на неговите права?  

Без разлика во кој пропис е дефинирано или определено, самата Уставна 

дефиниција дека апсењето мора да биде само во исклучителни ситуации, налага да го 

толкуваме овој член како исклучок од правилото дека за секое приведување 

неопходно е да има судска одлука. Ова е од посебно значење да се применува, посебно 

доколку го земеме во предвид фактот дека лишувањето од слобода, како судско 

овластување, им е достапно и на другите органи кои имаат овластувања.  

Особено загрижува тоа што дискреционата можност за оценување дали во 

конкретен случај некој ќе се лиши од слобода или не, е оставено на полициските 

службеници или на службениците во другите органи кои имаат овластувања, кои во 

секој конкретен случај можат да оценуваат дали постојат опасност од одлагање, 

опасност од бегање, дали постои основана оцена дека ќе продолжи да го врши делото 

или не.  

Во контекст на моето тврдење, ќе ги спомнам многуте случаеви во кои во 

нашите судови е констатирано дека има повреда на правата и слободите на граѓанинот 

                                                 
13 Член 21,22,23 од Закон за измени и дополнувања на Законот за полиција 
14 Член 23 од Закон за измени и дополнувања на Законот за полиција 
15 Член 158 од ЗКП 



и е направено незаконско лишување од слобода.16 Милионски суми се одвојуваат 

секоја година од Буџетот на РМ со цел да се исплатат сите побарувања на сите граѓани 

кои неосновано биле лишени од слобода. Покрај нашите судови, алармира и 

Европскиот суд за човекови права во случајот Лазороски против РМ.17 

Читајќи ги членовите од Законот во кои е предвидено ова овластување добивам 

впечаток дека се заборава дека ограничувањето на било какво право на човекот, а 

посебно слободата, треба да претставува исклучок, а не правило, и да се употребува 

само во исклучителни ситуации, односно, само кога нема да постои друг избор. 

Огромниот број на пресуди на ЕСЧП, македонските судови и, воопшто, секојдневните 

случувања прават да добијам впечаток на една сеопшта параноја од криминалот која не 

зафаќа со огромен замав, маргинализирајќи ги човековите права до тој степен да се 

чувствуваме несигурно во сопствената држава која се прокламира како демократска. 

 

Приведувањето VS  Човековите слободи и права 

 

Дефинирањето на приведувањто како апсење на граѓаните врз основа на судска 

одлука, повлекува детално регулирање на истата низ законските прописи. Па така, ЗКП 

предвидува дека приведувањето може да се изврши само врз основа на судска наредба 

која се донесува по писмен и образложен предлог на овластениот тужител, доколку се 

работи за лице кое: 

� се крие, не може да се утврди неговиот идентитет или постои опасност 

од бегство; 

� постои основан страв дека ќе ги сокрие, фалсификува или уништи 

трагите на кривичното дело; 

� ако постојат околности кои укажуваат дека може да изврши влијание на 

сведоците, вештаците, соучесниците или прикривачите; 

� ако постојат особени околности кои укажуваат дека лицето ќе го повтори 

кривичното дело или ќе го доврши обиденото дело; 

� ако после уредната покана обвинетиот не дојде на главната расправа.18 

                                                 
16 http://www.oskocani.mk/Odluki.aspx?odluka=3755, http://www.osstip.mk/Odluki.aspx?odluka=3698 
17http://menneskeret.dk/files/DoekerPDF/CASE_OF_LAZOROSKI_v._THE_FORMER_YUGOSLAV_REPU
BLIC_OF_MACEDONIA.pdf 
 
18 Член 165 од ЗКП 

http://www.osstip.mk/Odluki.aspx?odluka
http://www.oskocani.mk/Odluki.aspx?odluka


Како исклучителна можност на полициските службеници им е дадена можноста 

да употребат разумна сила за да го совладаат евентуалниот отпор, при што ваквата 

сила не смеат да ја употребат спрема бремени жени, лица помлади од 16 години, 

немоќни лица и инвалиди, освен во случаевите кога лицето пружи отпор со огнено 

оружје, опасни средства и директно го загрозува животот на полицискиот службеник.  

Голем број на невладини организации се занимаваат со оваа проблематика. 

Обработувајќи ги податоците од официјалните и неофицијалните извори на 

информации имаат за цел јасно прикажување на реалната слика за состојбата во 

Македонија и подигање на свеста на полициските службеници за потребата од 

почитување на меѓународните и домашните стандарди за почитување на правата на 

граѓаните. Па така, имајќи го во предвид сето она што се случува, можеме да 

заклучиме дека состојбата во Македонија е повеќе од алармантна. 

Така, во едно истражување спроведено од Коалицијата „Сите за правично 

судење“, регистрирани се повеќе случаи на повреди на полициското постапување во 

однос на приведувањето. Како еден случаевите кое е обработен се јавува случајот 

СК10119, при што во овој случај е регистрирано приведување на малолетно лице од 

страна на тројца цивилни лица кои уредно се претставиле дека се припадници на МВР, 

но за време на приведувањето не биле униформирани, како што тоа е предвидено во 

законските и подазконските акти. Исто така, на малолетното лице без да биде 

идентификувано му биле поставувани прашања за тоа дали тој е сторител на кривично 

дело, иако не било затекнато ниту во извршување на кривично дело, ниту во 

извршување на прекршок, без притоа да биде присутен инспектор за малолетничка 

деликвенција и родителите, односно старателите на малолетното лице. Како врв на 

целиот тој апсурд се јавува моментот каде што во текот на испрашувањето е присутен 

униформиран полицаец кој, со цел да добие признание од малолетникот, цело време 

применува сила и закана. 

Голем број на извештаи и анализи, иако можеби имат за цел да го истакнат 

значењето на полицијата и службениците на органите со посебни овластувања, сепак 

содржат податоци кои само по себе се контрадикторни, нејасни и нелогични. 

                                                 
19 Човековите права во полициска постапка, Правна анализа за 2011 година, Скопје 2012 година 



Па така,ако само направиме еден бегол поглед на последниот Извештај за 

активностите на Мобилната единица за борба против уличен криминал Алфи20, ќе 

забележеме голема недоследност и нејасност во податоците.  

Имено, во него се утврдува дека Алфите извршиле приведување на лица кои 

учествувале во тепачка (9 лица), поради физички напад (3 лица), омаловажување на 

полициски службеник (3 лица) и напад на УПС (1 лице).  Но ако само погледнеме во 

Решение бр.17.1-235/1 на Министерот за внатрешни работи, со кеи се формира оваа 

единица, ќе забележиме дека оваа единица е наменета за извршување на сложени 

оперативно-тактички дејствија и задачи, во склад со постоечките законски прописи и 

овластвувања. Овдека се спомнуваат присилно запирање на патнички моторни возила 

со кои бегаат опасни лица, апсење на сторители на кривични дела на лице место 

непосредно по извршување на убиство, разбојништво, кражба, насилсво, лица кои 

извршиле киднапирање, уцена или рекет и слични опасни ситуации.  

Не треба да бидеме правни експерти за да се запрашаме, зошто специјалните 

единици апсат лица кои учествуваат во тепачка, поради обичен физички напад или 

омаловажување? Согласно ЗКП, приведувањето на сторителите на кривични дела со 

ваков профил го вршат полицајците со општа надлежност, без да се вмешуваат 

специјалните единици.21 Дали е ова само еден начин да се заташка реалноста и да се 

прикрие сликата за вистинското постапување на Алфите или, пак, сака да се прикаже 

дека обичните полицајци не се доволно дораснати на задачата која треба да ја 

извршуваат?! 

Исто така, паѓа во очи тоа што во извештајот се наведува приведување на лица за 

поседување на НН тревкаста материја, НН прашкаста материја и НН таблети. Во ниту 

еден дел од извештајот не е направена анализа на тоа во колку случаеви ваквата НН 

супстанција се востановила за опојна дрога или психотропна супстанција.  

Уште повеќе загрижува тоа што во ниту еден случај не е наведено колкав дел од 

овие случаеви завршиле пред надлежен суд, или пак против колку од овие случаеви е 

поведена кривична постапка.  

За крај, останува да кажеме дека отварањето на границите помеѓу државите 

мотивирано од желбата за порацонално искористување на потрошливите ресурси 

претставува можност за криминалните организации да го прошират својот опсег и  да 

успеат да ги надминат пречките кои досега им правеа потешкотии при 

                                                 
20 http://www.mvr.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=12459&mid=1367&tabId=358&tabindex=0 
 21 Член 157, став 2 од ЗКП 

http://www.mvr.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID


транснационалното ширење. Ваквиот бран на организиран криминал и тероризам ги 

зафати сите држави, без оглед на нивната големина, политичка или финансиска моќ. 

Секако, во новонастанатата ситуација најголемиот притисок, а воедно и најголемите 

очекувања, се положуваат на полицијата, Царинската управа, Финансиската полиција и 

другите органи кои имаат посебни овластувања, кои како дел од државната управа која 

се грижи за општествената безбедност, се должни да ја одржуваат стабилноста и 

безбедноста во државата.  

Но ваквото дефинирање на улогата на овие органи не смее да се сфати како 

строго определување, без притоа да се имаат во предвид останатите улоги кои морат да 

ги исполнат, па така, покрај обврската за заштита на безбедноста на општеството, 

имаат обврска и за почитување на човековите слободи и права во максимална можна 

мерка, во согласност со националните и меѓународните закони. 

Како еден од начините за да се обезбеди довербата на јавноста, која е неопходна 

во целата кривична постапка, потребно е да се почитува во крајна мера кодексот на 

професионално однесување, при што службениците кои имаат овластувања мораат да 

се одликуваат со професионализам, интегритет, транспарентност и совесност во секое 

нивно постапување. Сепак, овие органи сносат одговорност за своите постапки и 

таквата одговорност ја манифестираат директно пред граѓаните и судот. Не смееме да 

изгуби од вид дека легитимноста на државата зависи од способноста на полицијата да 

одговори на потребите и очекувањата на јавноста, искористувајќи ги своите 

овластувања само во интерес на народот. 

Полицијата и останатите субјекти кои се дел од кривичната постапка мораат да 

формираат еден функционален меѓусебен однос со цел да обезбедат законска, 

прописна и ефективна кривична постапка, во која, покрај тоа што ќе го спречува 

криминалот, во исто време и ќе се грижи за почитување на човековите слободи и 

права, не дозволувајќи да биде нарушено владеењето на правото.  

Огромната улога која полицијата и службениците кои имаат посебни 

овластување е неспорна, но мора да напоменеме дека единствениот начин за 

достигнување на нивото на правична држава е преку патот на највисоки етички 

вредности, високиот степен на интегритет, способноста да се одолее на искушението за 

злоупотреба, како и користење на дискреционите овластувања само кога тоа е во полза 

на правдата, заштитувајќи го до крај човековиот дигнитет. 
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