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РЕПУБЛИКА       МАКЕДОНИЈА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Оддел за внатрешна контрола,криминалистички истраги и професионални стандарди 

Број 14.4 - 20 /  1     

14.01.2019 година 

С к о п ј е 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

за работата на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални 

стандарди во  2018 година 

  

  

           Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди постапува 

при утврдување на појави на незаконито, непрофесионално и неетичко постапување на полициските 

службеници во вршење на полициските работи, на овластените службени лица во вршењето на посебните 

должности и овластување и во постапувањето на останатите работници во Министерството за внатрешни 

работи. Како внатрешен контролен механизам во Министерството, Одделот континуирано работи на 

документирање на пречекорувањето на законските овластувања на овластените службени лица, 

расчистување на неправилностите во работењето на вработенитe во МВР, постапувајќи како по податоци, 

информации и сознанија кои самостојно ги прибира, така и по добиени известувања,  анонимни достави, 

претставки од граѓани и вработени во МВР, барање од јавните обвинителства, невладини организации и 

други субјекти. 

          Во 2018 година се комплетираше законската рамка за воведување на ефикасна надворешна контрола 

врз работата на  полицијата со проширување на надлежностите на надворешниот механизам за контрола на 

работата на лицата со полициски овластувања. За таа цел, извршени се интервенции во смисла на измени и 

дополнувања на Законот за Народен правобранител, Законот за внатрешни работи, Законот за полиција, 

Законот за јавно-обвинителска служба, Закон за извршување на санкции, Закон за јавно обвинителство и 

Законот за судови. Со овој концепт се воспоставува посебна единица кај Народниот правобранител – 

механизам за граѓанска контрола, а истовремено се овозможува Народниот правобранител да поднесува 

иницијативи за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност кај полициските 

службеници. Во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминали и корупција се 

формира специјализирано одделение кое е надлежно за кривично гонење за кривични дела извршени од 

страна на лицата со полициски овластувања сторени при вршење на службата, како и за кривични дела 

извршени надвор од службата со употреба на сила или средства на присилба,  при што како последица 

настапила смрт, тешка телесна повреда, телесна повреда, противправно лишување од слобата, мачење и 

друго сурово, нечовечно или понижувачо постапување и казнување, доколку со посебен закон е предвидено 

гонење по службена должност. Во насока на целосна имплементација на овие закони, Министерот за 

внатрешни работи во јули 2018 година го донесе Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за вршење на работите на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и 

професионални стандарди.  

        На меѓународен план, Одделот ја интензивираше соработката со Директоратот за внатрешна контола 

на Република Бугарија, а започнати се активности за ваква соработка и со Република Косово. Во текот на 

годината отварени се повеќе студиски посети во неколку држави се со цел продлабочување на соработката 

и ефикасноста во работењето. 

       Во насока на континурино стручно усовршување и јакнење на интегритетот на вработените во 

Министерството, од страна на Одделот, тековно се одржуваат работилници на кои се презентира 
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Програмата за јакнење на полицискиот интегритет и другите планирани обуки и работилиници во земјата и 

странство. 

             Во текот на изминатата година се работеше и на кадровско екипирање на Одделот, при што преку 

интерен и транспарентен оглас беа пополнети  пет слободни работни места. Согласно актот за 

систематизација на работните места, пополнети се четири работни места главен инспектор и едно работно 

место началник на одделение. Во 2018 година, еден работник од ОВККИПС замина на работно место во 

друга организациска единица во Министерство. 

 

Статистички показатели за работата на Одделот 

 

Изминатата година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални 

стандарди, презеде мерки за испитување на 1382 (1.200)1 случаи на посочени пречекорувања на 

овластувања и злоупотреби на службената положба и овластување на службени лица, што претставува  

зголемување  за  15,2 %  во однос на  минатата година.  

Во 2018 година, примени се 656 (589)  писмени претставки од граѓани,  со што е забележано  

зголемување на примените писмени претставки за 11,4%  споредено со истиот период минатата година. Во 

однос на примените записници за усно поднесени претставки- 261 (263), забележано е благо намалување 

за 0,8 %. За 10 % е зголемен бројот на примени анонимни поднесоци - 160 (145), во кои граѓаните 

укажуваат на одредени неправилности во работењето на  вработените во МВР, а од најразлични причини не 

ги кажуваат сопствените генералии. Бројот на пријавите за непрофесионално и незаконско постапување на 

припадници на МВР  по приjaва на телефонскиот број  199, е намален од шест минатата година, на пет во 

оваа.   

Писмени реакции во вид на претставки, жалби и поплаки против работата на вработените во 

Министерството за внатрешни работи се добивани и преку невладини организации, вкупно -  29 (13) од кои 

23 преку Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, три од Коалиција за 

сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, по една од невладините Европскиот 

центар за права на ромите, Македонска преродба и Единство на македонскиот народен отпор. Една 

претставка е добиена преку Комисијата за заштита од дискриминација. 

Оваа година, се бележи зголемување за 28% кај бројот на добиени претставки од Народниот 

правобранител - 32 (25). Зголемување за 15% е забележано кај поднесоците добиени од aдвокати како 

полномошници на граѓани - 69 (60) и намалување за 15% кај добиените  претставки од правни лица - 

40  (47). 

Во најголем број на случаи, претставките се однесуваат на забелешки за непрофесионално 

постапување на одредени овластените службени лица  во смисла на непреземање на службени дејства по 

однос на одреден настан или се изразува незадоволство од преземените мерки и активности,  а во дел од 

претставките се изнесуваат забелешки по однос на видот и висината на санкциите изречени за  сторени 

прекршоци, најчесто од ЗБПС, потоа за начинот на изготвување на записници за случени сообраќајни 

незгоди, начинот на постапување на полициските службеници при превземање на полициските 

овластувања  и слично.  

По однос на претставките, во одредени предмети, за покарактеристични случаи, истовремени или 

последователно се добивани поднесоци од повеќе субјекти (граѓани, невладини, народен правобранител).  

Покрај добиените претставки, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и 

професионални стандарди постапуваше врз основа на сопствени податоци и сознанија, по добиени 

известувања,  како и по барања што ги доставуваат или непосредно ги презентираат работниците на  

Министерството. Tака, во овој период се добиени и 226 (183) службени материјали (службени белешки, 

информации, телеграми) од организациските единици во МВР во кои сe укажува на одредени 

неправилности или незаконитости сторени од вработени во МВР. 

                                                           
1  Бројките во заградата се однесуваат на истиот период минатата година 
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              Oд  1382 (1.200)  случаи за кои се вршени проверки, 1036 (894)  или 75 % се предмети во кои е 

постапувано врз основа на добиени претставки од граѓански и правни лица во кои се посочуваат 

неправилности извршени од страна на вработени во МВР, a останатите се по добиени известувања, 

сознанија, е-mail и слично. По земањето во работа на претставките и извршената анализа,  може де се 

констатира дека во 614 (579) случаи  наводите изнесени во  нив се неосновани,  во 131 (93)  случаи се 

основани, за  232  (163) предмети  нема доволно докази за да се потврдат или отфрлат наводите во 

претставката, 47 (34) се делумно основани,  12 (25) случаи, по извршените проверки  на наводите во 

претставките, решени се на друг начин (повлечени, нема основ за постапување, не се во надлеженост на 

Одделот, медијација или постапено е од друга организациска единица). 

Во 1.382 предмети по кои е постапено, во сите случаи каде се  утврдени oдредени неправилности 

во работењето на припадниците на Министерството за внатрешни работи, согласно Законот за внатрешни 

работи, Колективниот договор на МВР и подзаконските акти, oд страна на Одделот за внатрешна контрола, 

криминалистички истраги и професионални стандарди се иницирани задолжителни мерки до овластените 

предлагачи каде се вработени службените лица кои непрофесионално или незаконски постапувале, за 

поднесување на  предлог за утврдување на дисциплинска одговорност. 

За утврдените неправилности, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и 

професионални стандарди против 338 (355) полициски службеници изрече задолжителна мерка за 

поведување на постапка за утврдување на одговорност пред надлежна Комисија за утврдување на 

дисциплинска одговорност. За 174 (153) лица е изречена мерка-укажување, за 25 (18) вработени е 

изречена мерка покренување на постапка за надомест на штета-материјална одговорност, за 22 (48) 

вработени е изречена задолжителна мерка оддалечување односно суспендирање од работно место до 

завршување на дисциплинската постапката, 51 (28) се упатени на психолошко-психијатирски 

преглед, а од нив,  од 37 (21) вработени  е одземено службеното оружје. 

         Во случаите каде се утврдени незаконитости во постапувањето на овластените службени лица кои 

имаат обележја на кривично дело, од страна на ОВККИПС се поднесени 15 (14) кривични пријави против 

19 (17) вработени во МВР за сторени 19 (15) кривични дела, од кои осум  кривични дела „злоупотреба на 

службената положба и овластување“, три кривични дела „малтретирање во вршење на службата “ и 

„Фалсификување на службена исправа“ и  по едно кривично дело „ примање поткуп “, „спречување 

на докажување“, „ тешка телесна повреда“, „противправно лишување од слобода“ и „несовесно 

работење во службата“. 
 Покрај ова, во 2018 година,  изготвени се и доставени 198 (204) Известувања до Основните јавни 

обвинителства во Р.Македонија, од кои  145 (140) се за известување на надлежниот јавен обвинител за 

негово запознавање и евентуално постапување, а 53 (64) Известувања се доставени по барање на OJO. 
  Во текот на 2018 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и 

професионални стандарди постапуваше по 64 (38) поднесоци, во кои е наведено дека од полициски 

службеници врз граѓани e употребена физичка сила. По преземените мерки и испитување на случаите,  

утврдено е дека 15  поднесоци се неосновани, односно употребата на физичка сила била оправдана или 

воопшто не била употребена, во 44 случаи поради немање на докази не може да се утврдат наводите во 

претставката за употребена физичка сила и пет поднесоци се основани –за што во три случаи од страна 

на ОВККИПС се поднесени кривични пријави за „малтретирање во вршење на службата“, против вкупно 

четворица полициски службеници. Во еден случај, поради несразмерно и неправилна употреба на средства 

за присилба, за двајца полициски службеници доставено е известување до ОЈО Скопје за натамошно 

постапување и во еден случај поради употреба на физичка сила од страна на полициски службеник, 

врз лице кое не пружало активен или пасивен отпор , исто така е доставено известување до ОЈО Скопје. 
       Одделот за сите случаи за кои е известен дека има било какво незаконско и непрофесионално 

постапување кон граѓаните од страна на полициските службеници, без исклучок постапува и крајно 

професионално ги испитува сите наводи во претставките, без селективен пристап во работата, со еднаков 

третман кон сите граѓани, а по извршените проверки благовремено се доставуваат одговори до 

подносителите на претставките.  
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Во врска со добиените предмети, по извршени проверки од страна на Одделот, доставени се 1310 

(952) одговори и известувања до граѓани, 25 одговори до невладини организации, 99 одговори до правни 

лица  и  99  одговори до адвокати.  

Од вкупно примените 32 (25) поднесоци од Народниот правобранител, одговор е доставен на  31  

претставка и една е во тек. 

Во 2018 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални 

стандарди излезе на лице место на 65 (57) случени сообраќајни незгоди, во кои учествувале вработени во 

МВР, а управувале возила сопственост на МВР. За случаите каде е констатирано дека при управување на 

службените возила вработените во Министерството не ги почитувале законските прописи при што е 

настаната материјална штета на возилата сопственост на МВР, Одделот за внатрешна контрола, 

криминалистички истраги и професионални стандарди до непосредните раководители каде истите се 

вработени изрече задолжителни мерки да бидат покренати 17 (15) постапки за утврдување на материјална 

одговорност.  
 

      
     

Спроведени контроли од страна на Одделот за внатрешна контрола,криминалистички     истраги и 

професионални стандарди во организациски единици на МВР 

 

  Во  текот на 2018 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и 

професионални стандарди,  продолжи со вршење на контроли во организациски единици на МВР, со 

цел проверки за конзумирање на алкохол од страна на вработените за време на работното време, 

почитување на работното време, употреба на службени возила со уредно издаден налог за патување, 

доследно спроведување на член 168 од Законот за внатрешни работи, Правилникот за содржината и 

начинот на водење евиденции во книгата за дневни настани, како и почитување на процедурите за 

постапување со повикани, приведени и задржани лица во полициските станици,  предвидени во 

стандардните оперативни процедури. Извршени се 32 контроли  во  96 организациски единици во МВР и 

една контрола при одржување на ракометен натпревар во СРЦ Јане Сандански со цел проверка на 

злоупотреба на службени легитимации од вработени во МВР.  

 По извршените контроли ОВККИПС констатира дека во шест организациски единици не се 

почитуваат наредбите од Министерот за внатрешни работи и Правилникот за распределба, користење, 

одржување и обновување на службените возила, во осум организациски единици се утврдени пропусти и  

непостапување  согласно Правилникот за содржината и начинот на водење на евиденции и книгите за 

дневни настани, во две организациски единици не е воспоставена соработка со НК за КР и не ставен во 

употреба на видео надзор во просториите за задржани лица. Понатаму, во по eдна организациска единица 

утврдени  се несоодветно чување на формациското вооружување, не изготвување на службени материјали и 

не изготвен список на возила, при што за констатираните пропусти од страна на Одделот,  раководителите 

на организациските единици се задолжени да им укажат на задолжените работници да превземат мерки за 

нивно надминување.  

       Од извршените контроли, ОВККИПС констатира дека кај еден полициски службеник недостасува 

формациско оружје од задолжената опрема, за што проверките  се во тек. 

      По извршеното алкотестирање на затекнатите полициски службеници на работните места при 

вршењето на контролата,  кај петмина е утврдено присуство на алкохол во организмот, а двајца полициски 

службеници одбиле да бидат алкотестирани.               

       Извршената контрола покажала дека полициски службеник  не го почитувал работното време и 

несоодветно ги евидентирал прекувремените часови, па од страна на Одделот е изречена задолжителна 

мерка поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност.  
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Активности на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални 

стандарди во врска со одржаниот референдум 2018 година 

 

       За време на спроведување на референдумот во 2018 година, Одделот за внатрешна контрола, 

криминалистички истраги и професионални стандарди, согласно надлежностите, преземаше мерки и 

активности за законито, професионално и коректно извршување на службените задачи на припадниците на 

МВР и тоа во текот на целиот процес. Пред почетокот на кампањата, одржани се работни состаноци со 

раководителите на организациските единици во МВР, при што им е укажано за потребата од почитување на 

законските и подзаконските акти кои ја регулираат ова материја и им е посочено  дека вработените не смеат 

да ја доведат во прашање професионалноста, непристрасноста и законитоста во вршењето на работните 

задачи. На денот на спроведување на референдумското изјаснување, полициски службеници од Одделот ја 

покриваа територијата на Република Македонија и преземаа активности на подрачјата на СВР, каде се 

спроведуваше гласањето. При тоа, не се констатирани никакви неправилности од страна на вработени во 

МВР се до крајот на гласањето, како и по објавувањето на резултатите од референдумот.  

 

Евиденција на анкетни листови и изјави за судир на интереси 

 

         Согласно обврските од одредбите на Законот за спречување на корупција и Правилникот за начинот 

на постапување со анкетните листови на службени лица од Министерството, Одделот за внатрешна 

контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди е надлежен за спроведување на 

постапката со анкетни листови. Имено, сите новопримени работници, должни се да достават до Одделот 

уредно пополнет анкетен лист и изјава за судир на интереси и на пропишан начин да ја достават до 

Одделот. Доколку дојде до промена на имотната состојба на вработен  за време на работниот однос, тој е 

должен со пополнување на пријава како дополнување на анктениот лист да ја пријави промената на 

неговата имотна состојба. 

    Во текот на 2018 година евидентирани се 588 анкетни листови и 580 изјави за судир на интереси. Поради 

престанок на работниот однос на вработени во МВР, адактирани се 212 анкетни листови. Согласно 

одредбите од цитираниот правилник, два пати во годината, ОВККИПС  доставува преглед до Државната 

комисија за спречување на корупцијата за спроведените активности околу евиденциите.  

 

Соработка со сродни служби од други држави 
 

  На 05 и 06 февруари 2018 година, во Скопје и Охрид се одржа  билатерална средба на 

раководителите на службите за внатрешна контрола на Република Бугарија и Република Македонија. Целта 

на средбата беше унапредување на соработката на двете служби во сузбивањето на корупцијата и 

незаконското постапување на полициските службеници, а на истата присуствуваа осум претставници од 

Одделот. 

              На 18 април 2018 година,  во Благоевград, Република Бугарија се оддржа работна средба помеѓу 

претставници од Директоратот за внатрешна контрола на МВР на Република Бугарија и ОВККИПС во 

насока на продлабочување на соработката и зголемување на ефикасноста во работењето.   

 На 26 април 2018 година во просториите на Одделот за внатрешна контрола криминалистички 

истраги и професионални стандарди, се одржа билатерална средба помеѓу раководителите на службите за 

внатрешна контрола на Република Косово и Република Македонија. Целта на средбата беше 

воспоставување на меѓусебна соработка во областа на внатрешната контрола, сузбивањето на незаконското 

и непрофесионално постапување на полициските службеници, како и насочување на активностите кон  

потпишување на меморандум за соработка помеѓу двете министерства. 

            На  23 мај 2018 година во Приштина, Република Косово, во просториите на Полицискиот 

инспекторат, се одржа втората билатерална средба помеѓу раководителите на службите за внатрешна 

контрола на Република Косово и Република Македонија. Целта на средбата беше разгледување и 
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усогласување на работната верзија на  меморандумот за соработка помеѓу Министерството за внатрешни 

работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Косово. 

 

Проектни активности,  студиски посети, обуки и други форми на стручно оспособување за 

вработените во Одделот 

     

 Во насока на стручно оспособување и усовршување на вработените од Одделот, во текот на 2018 

година беа реализирани работилници, обуки и студиски посети. 

        Во периодот од 22-26 јануари 2018 година, седум вработени од Оделот за внатрешна контрола, 

криминалистички истраги и професионални стандарди учествуваа во студиска посета на Сојузната држава 

Бранденбург, Германија. Студиската посета беше организирана во рамки на планираните активности на 

проектот „Јакнење на почитувањето на човековите права при полициско постапување“, во рамки на 

„Хоризонталната програма на Европската Унија - Совет на Европа за западен Балкан и Турција“, 

финансиран од Европската Унија и Совет на Европа.         

           Во периодот од 20 - 24 февруари 2018 година, двајца вработени од Оделот за внатрешна контрола, 

криминалистички истраги и професионални стандарди од Министерството за внатрешни работи, 

учествуваа во студиска посета (поддржана од мисијата на ОБСЕ во Скопје) на Националната служба за 

безбедност во Министерството за внатрешни работи на Република Унгарија. Целта на студиската посета 

беше запознавање со организацијата и начинот на работа на Националната служба за безбедност на 

Унгарија. На средбата, беа презентирани начините преку кои оваа служба се бори против корупцијата, но 

со посебен акцент на превенцијата, откривањето и сузбивањето на корупцијата.   

     На 06 март 2018 година во Скопје, во организација на Советот на Европа, беше организирана 

работилница, како дел од Проектот „Зајакнување на националните капацитети во борбата против 

организираниот криминал и корупција“, на која присуствуваа двајца претставници од Одделот.  

       Во периодот од 11 до 20 април 2018 година, во Хаг – Холандија, претставник од Одделот  учествуваше 

на работилница преку МАТРА програмата за владеење на правото наменета  за вработени кои работат на 

полето на заштита на човековите права.     

      На 30.08.2018 година, претставник од Одделот зема учество на тркалезна маса на тема „Спроведување 

на Препораката на Советот на Европа во однос на ЛГБТИ правата“, во организација на „Хелсиншкиот 

комитет за човекови права – ЛГБТИ центар за подршка“. 

     На 27 и 28 септември 2018 година во Брисел, Белгија се одржа дводневен скрининг состанок за 

делегација од Република Македонија во врска со отпочнување на преговори со ЕУ. Објаснувачкиот 

состанок се однесуваше на скрининг процесот на Поглавје 23 – Правосудство и фундаментални права, каде 

делегацијата од Република Македонија беше брифирана од експерти од ЕУ во областа на правосудството, 

антикорупциската политика и фундаменталните права.   

     Во периодот од 18-19 октомври 2018 година, во Брисел-Белгија, еден претставник од Одделот 

учествуваше на 13-ти состанок на Поткомитет за правда и внатрешни работи, каде што се презентирани 

активностите поврзани со формирање на надворешниот надзор.  

        Во периодот од 22-24 октомври 2018 година, во Руст-Австрија, двајца претставници од Одделот 

учествуваа на 18 тата годишна Конференција на земјите членки на EPAC/EACN  насловена како 

„Повеќекратните предизвици бараат одржливи и интерактивни решенија“, а во организација на 

Федералното биро за антикорупција на Австрија (BAK) .   
      

         Во периодот од 26-27 ноември 2018 година, на покана на Министерството за внатрешни                       

работи на Република Бугарија, четворица претставници од Одделот за внатрешна контрола,    

криминалистички истраги и професионални стандарди учествуваа на Регионалниот форум на 
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Министерствата за внатрешни работи, во врска со управување со внатрешната корупција и третиот годишен 

состанок на Мрежата за зајакната регионална соработка на единиците за внатрешна безбедност (NERCISU).
  

         На 13 декември во Скопје, во организација на граѓанската организација „Аналитико“ се одржа 

презентација на документи кои ќе послужат како основа за документот „Патоказ на полициски интегритет“, 

на која учествуваа двајца претставници од Одделот. 

 Во насока на градење и јакнење на интегритетот на полициските службеници во Министерството за 

внатрешни работи, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди – 

Одделение за превенција и  интегритет, изготви План за спроведување на програма за јакнење на 

интегритетот на полициските службеници. Согласно планираните активности,  почнувајќи од 21 март па се 

до 21 ноември,  реализирани се 12 работилници од кои осум работилници  во Секторите за внатрешни 

работи Скопје, Тетово, Велес, Штип, Куманово, Битола, Охрид и Струмица и четири во Регионалните центри 

за гранични работи, на кои беше презентирана Програмата за јакнење на полицискиот интегритет на 

полициските службеници пред вкупно 309 слушатели.   

          Во текот на 2018 година, беше формирана работна група што има за задача да изготви План за 

интегритет на Министерството за внатрешни работи, заради проценување на ранливоста и изложеноста на 

вработените во Министерството на незаконски, непрофесионални, неетички и коруптивни практитки и да 

излезе со предлог соодветни краткорочни и долгорочни мерки за негово зајакнување. Во оваа насока се 

формираше работна подгрупа, чии членови ќе имаат за цел да ја поминат обуката за анализа на ризик на 

интегритет и да ја спроведат во соодветните организациски единица во МВР. 
  

 

 

Јакнење на институционалната и меѓуинституционална соработката на Одделот со институции 

задолжени за борба против незаконско и непрофесионално постапување 

 

И во 2018 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални 

стандарди продолжи со активности за зајакнување на соработката со Одделот за сузбивање на организиран 

и сериозен криминал во МВР, Основните јавни обвинителства и судовите, се со цел поефикасна борба 

против незаконското и непрофесионално постапување на вработените во Министерството. 

Имајќи ги во предвид новите законски решенија, детално обработени во воведниот дел, оваа 

соработка веќе станува поинтензивна и се подига на ново квалитативно ниво. 

Имено, самата имплементација на овие законски решенија диктира динамично темпо на 

меѓуинституционална соработа, што мора да резултира со интеракциски пристап на сите државни органи 

на кои се однесува оваа законска регулратива. 

 Досега, пред стапувањето во сила на законските измени од релевантините закони, Одделот за 

внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, во случаите кога има 

основано сомнение дека одреден полициски службеник или овластено службено лице е сторител на 

кривично дело,  вршеше консултации со надлежното Јавно обвинителство и согласно ЗКП, доставуваше 

известувања до истото, а  истовремено, благовремено и сеопфатно  постапуваше  по сите дописи од 

обвинителствата и судовите.   

 

  

Jакнење на соработката со Народниот правобранител,  граѓаните и невладиниот сектор 

 

 Еден од клучните приоритети на Министерството за внатрешни работи, а посебно на Одделот за 

внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди,  е остварување на 

континуирана соработката со Народниот правобранител и невладините организации, имајќи ја предвид 

нивната основна функција, која се состои во  давање  правна помош и заштита на основните права и 

слободи на граѓаните во  случаи кога истите им се загрозени.   
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             Погореспоменатите законски измени нужно водат кон интезивирање на соработката на ОВККИПС 

со Народниот правобранител, како и со граѓаните и невладиниот сектор. 

  Одделот ја продолжи својата активност за одговорно и сеопфатно информирање на Народниот 

правобранител и невладините организации за своите активности. По сите барање од  Народниот 

правобранител и невладините организации навремено  се одговара.  

 

 

Имплементација на Антикорупциската програма 

 

 Антикорупциските активности во 2018 година беа насочени кон унапредување на професионалноста 

на полициските службеници преку доследно почитување на законската и подзаконската регулатива и 

санкционирање на сите форми на корупција во Министерството за внатрешни работи. 

 При тоа, посебно внимание беше посветено на професионализација, департизација и деполитизација 

на вработените во Министерството и полицијата, јакнење на интегритетот на вработените, доследно 

почитување на етичкиот кодекс на однесување, репресијата како алатка за санкционирање на корупцијата и 

останатите злоупотреби на овластувањата, а пред се интензивнно работење на превенцијата од аспект на 

отстранување на условите кои овозможуваат корупција. 

 

                                                                                                                       ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ 

                                                                                                                                    м-р Дејан Андонов 

 

 

 

ПРИЛОГ:  -  Tабеларни прегледи на одредени податоци.         

 
 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД 

на одредени податоци од Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди   

 

 

I.Број на службени лица спрема кои се изречени задолжителни мерки од Одделот за внатрешна контрола, 

криминалистички истраги и професионални стандарди по вид и години : 

 

 

 

 Вкупно 

предмети по 
кои е 

постапено 

Kривично 

пријавени 
лица 

Поведув. 

дисц. 
постапка 

Укажување со 

предупре- 
дување 

Постап.  за 

надомест на 
матер. штета 

Оддале-

чување  од  
раб.место 

Решение за отказ без водење 

дисциплинска постапка 

2014 г. 1506 25 188 217 39 4 16 

2015 г. 1524 26 205 200 39 2 6 

2016г. 1391 10 244 149 21 5 2 

2017г. 1200 17 355 153 18 48 
/ 

2018г. 1382 19 338 174 25 22 
/ 
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II. Поднесоци против полициски службеници за употребена физичка сила. 

 

 вкупно  

поднесоци 

основани неосновани нема докази делумно основани 

2014 г. 71 4 46 21 / 

2015 г. 62 3 35 24 / 

2016г. 60 3 31 26 / 

2017г. 38 1 14 23 / 

2018г. 64 5 15 44  

 

 

III. Поднесоци од Народниот правобранител 

 

 

 Вкупно 

поднесоци 

одговорени 

2014 г. 35 33 + (2) 

2015 г. 27 27 

2016г. 24 24 

2017г. 25 25 

 2018г. 32 31 

 

 IV. Добиени и одговорени поднесоци од невладини организации 

 

 

 примени  одговорени 

Хелсиншки комитет 23 23 

Единство на македонскиот народен отпор 1 / 

Коалиција за сексуални и 

здравствени права на маргинализирани заедници 

3 1 

Европски центар за права на ромите 1 1 

Македонска преродба 1 / 

Вкупно 29 25 
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