
од 1 јануари до 31 јануари 2021 година

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината 
на публикацијата е единствена одговорност на МЗМП и на никаков начин не 
може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ СО ТОРТУРА, НЕХУМАНО И 
НЕЧОВЕЧКО ПОСТАПУВАЊЕ СТОРЕНИ ОД СТРАНА НА ЛИЦА СО 
ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА И ПРИПАДНИЦИ НА ЗАТВОРСКАТА 
ПОЛИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД ОКТОМВРИ 2020 ДО АВГУСТ 2021 ГОДИНА

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

5  претставки 
  за тортура и нечовечко   
  постапување против     
  полициски скужбеници и   
  тоа по 1  претставка за ПС  
  Битола, ПС Прилеп и П.С од  
  ОН Центар и 2 за П.С од ОН  
  Куманово.

10претставки 
  за тортура и нечовечко   
  постапување против при- 
  падници на затворската   
  полиција и тоа 4 за КПД    
  Идризово, 3 за КПУ Затвор  
  Прилеп, 2 за КПД Куманово  
  и 1 за КПУ Затвор Битола.

Утврдени елементи за посто-
ење на кривично дело во 5 
случаи. 

5  пријави 
  за сторено кривично дело  
  „Малтретирање во вршење  
  на службата” по член 142   
  од КЗ до Основно јавно об - 
  винителство за гонење на  
  организиран криминал и   
  корупција, од кои сите 5 се  
  однесуваат на  полициски  
  службеници. 

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА САНКЦИИ

0  претставки 
  за тортура и нечовечко    
  поста пување против при-  
  падници на затворската 
  полиција.

Против 21 полициски службеник се 
оформени предмети за кривичното 
дело „Малтретирање и друго сурово, 
нечовечко или понижувачко постапу-
вање и казнување” по член 142 од КЗ. 

Донесени решенија за 
отфрлање на кривич-
ната пријава за 16 лица

Поднесено барање за 
собирање на потребни 
известување до надлеж-
на институција за 1 лице

За 4 лица не е постапено

Трите предмети против припадници на 
затворската полиција за кои ОЈО прет-
ходно информираше дека се во тек, се 
завршени. 

За 1 предмет е донесе-
но решение за отфр-
лање на кривичната 
пријава

За 1 предмет е донесена 
резолуција

За 1 предмет е поднесен 
обвинителен предлог до 
надлежен суд

ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУП-
ЦИЈА – ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА СТОРЕНИ ОД 
ЛИЦА СО ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА И ПРИПАДНИЦИ НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА

ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ – ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КО-
РУПЦИЈА - СПЕЦИЈАЛИЗИРАНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА СТОРЕНИ ОД СТРАНА 
НА ЛИЦА СО ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА И ПРИПАДНИЦИ НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА

*Обвинителството не даде податок колку вкупно предмети се оформени во период од 
октомври 2020 до август 2021 година за останатите кривични дела.

*Обвинителството не даде податок за статусот на 39те предмети против 80 полициски 
службеници кои беа во тек. 

Од 15 предмети за кои постап-
ките беа во тек 6 се завршени.

13 нови предмети за кривичното дело 
„Малтретирање при вршење на службата”.

4 донесени пресу-
ди со кои се изрe-
кеува алтернатив-
на мерка условна 
осуда
1 изречена 
казна затвор
1 предмет обвине-
тиот е ослободен 
од обвинение

за 7 предмети е по-
стапката во тек
за 4 предмети е донесена 
пресуда за изрекување на 
алтернативна мерка ус-
ловна осуда

за 1 е изречена казна затвор
за 1 е донесена пресуда со 
која обвинетиот се ослобо-
дува од обвинение

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ


