
Минатата година, Министерството за внатрешни работи за прв 

пат донесе Антикорупциска програма, која имаше за цел да 

воспостави поле на проактивна политика во борбата против 

корупцијата пред се во сопствените редови, а потоа и да 

воспостави систем на мерки кои ќе ги сведат можностите за 

коруптивно однесување на ниво кое перманентно ќе може да се 

следи, контролира и санкционира во сите констатирани случаи 

на корупција. 

Во таа насока, Антикорупциската програма многу јасно ја 

отсликува корупцијата и ја дава нејзината физиономија, ги 

дефинира нејзините појавни облици, што овозможува 

антикорупциска борба против нешто што е видливо, против 

нешто што е опипливо, против нешто што е препознатливо како 

манифестациона форма меѓу полицијата. 

Ефектите од вака концепираната програма се повеќе од 

видливи. 

Значително е стеснет е просторот за коруптивно однесување 

меѓу полицијата и создадено е она неопходно поле на 

проактивна политика за борба против корупцијата во 

полициските редови. 

Во таа насока во целост се реализирани зацртаните програмски 

активности планирани во АКП. Имено: 

-Потпомогнати од процесите на рефоирми во полицијата, 

изградена е нова организациона структура на министерството и 

полицијата со јасно дефинирани надлежности, со прецизна 

дескрипција на работите и работните задачи за секое работно 

место; 

- Отпочнат е процесот на ослободување на Министерството од 

оперативните функции и нивно делегирање на осумте СВР и 

четирите РЦГР, а воведени се и подбуџети за остварување на 

нивните тековни потреби; 



- Дискреционите права се сведени на ниво на исклучок, односно 

на нужност, со тоа што наша тенденција е целосно да се 

ослободиме од дискреционите права во остварувањето на 

функциите на Министерството и полицијата; 

- Со новата организација на работите, со воведувањето на 

Комисиите за прекршоци, арбитрерноста во полициската работа 

се сведува на исклучок; 

- Во поодмината фаза на реализација е проектот за зајакнување 

на капацитетите на СВКПС од аспект на следењето и 

постапувањето по сите случаи каде што има отстапување од 

законски дефинираното работење на полицијата, и 

отстапувањата од однесувањето на полициските службеници 

согласно Етичкиот полициски кодекс; 

- Воспоставена е солидна соработка со народниот 

правобранител, бидејќи нашиот став е дека ние не сме 

антагонистички страни, туку напротив, ние сме две страни кои 

имаат една единствена цел – заштита на фундаменталните 

човекови слободи и права. 

 

Во текот на 2007 година, во периодот од донесувањето на 

програмата до денес, СВКПС има поднесено 71 (за цела мината 

година 30) кривична пријава за злоупотреба на службената 

должност и овластување против 88 полициски службеници, како 

и 2 кривични пријави за примање поткуп против 2 полициски 

службеници. 

Во овие бројки не се внесени кривичните пријави против 

полициските службеници со акцијата во која беа применети 

Специјални истражни мерки. 

Покрај ова, поведени се 101 постапки за отказ против 177 

полициски службеници. 

 



Од досегашната работа, увидовме дека генерално не постои 

соодветен систем за утврдување на степенот на одговорност, 

како што не постојат и соодветни мерки кои би ја отсликале 

тежината на конкретна повреда на правилата и прописите за 

работа во полицијата. Имено, согласно законските решенија не 

постои дисциплинска постапка, туку постапка за отказ. Мерките 

кои може да се изречат, не соодветствуваат на утврдениот 

степен на одговорност за случај на конкретна повреда, тие се 

отказ или замена на отказот со парична казна во висина од 15% 

во период најмногу до шест месеци. Нам ни се потребни повеќе 

мерки, и поинаква постапка за утврдување на одговорноста, 

бидејки таа не е ниту само црна, ниту само бела. 

 

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, 

веќе работи на новата Антикорупциска програма за 2008 година, 

која логично, ќе претставува програма на континуитет во 

нашите напори за борба против корупцијата. 

Со оглед на тоа дека борбата против корупцијата е еден од 

владините приоритети, но и стратешки приоритет 

наМинистерството, сега работиме на дефинирање на новите 

цели. Работиме на унапредувањето на самата Програма, 

соодветно на тоа што досега е постигнато, а во склад со 

Државната Антикорупциска програма, за што имаме тесна 

соработка и со Државната комисија за спречување на 

корупцијата.  

Во таа насока, приоритетни цели за наредната година ќе ни 

бидат:  

Креирање на систем на градење кариера во полициската работа 

која ќе се темели на принципите на стручност, компетентност и 

резултатите од работењето; 

Целосната имплементација на Етичкиот кодекс на полицијата, за 

што веќе започнаа конкретни активности; 



Креирање на нов систем на вредности и нов систем на 

одговорност на полициските службеници; 

Продлабочување на соработката со Народниот правобранител и 

НВО; 

Продлабочување на меѓуинституционалната соработка со 

институциите задолжени за спроведување на законот; 

Натамошно јакнење на капацитетите за контрола на квалитетот 

на полициската работа; 

Активности за натамошно стеснување на просторот за корупција 

и коруптивно однесување во полицијата. 

 

Цениме дека со новата Антикорупциска програма за 2008 

година, не само што ќе го продолжиме континуитетот во 

ефикасната и ефективна борба против корупцијата во 

полицијата, туку и натаму ќе го стеснуваме полето и можностите 

за корупција и коруптивно однесување, а со тоа ќе дадеме и 

конкретен придонес во реализацијата на Државната 

антикорупциска програма. 


