
 
Разговор 
Иџет Мемети, правобранител 
 
ПОЛИЦИЈАТА ДА СИ ГО СМЕНИ МЕНТАЛИТЕТОТ 
 
Разговарал: Ивица АНТЕСКИ 
 
Многу кусо откако правобранителот Иџет Мехмети дојде на оваа 
функција, именуваше неколку судии за кои утврдил дека ги прекршиле 
правата на македонските граѓани. Минатата недела тој повторно излезе 
во јавноста. Овојпат ја критикуваше полицијата. 
 
И судот, како и сега полицијата, остро реагираа на вашата критика. 
МВР ве обвини дека свесно на иницираните случаи им давате 
политичка димензија? 
Воведов нов начин на работа што сметам дека е неопходен за подобро 
функционирање на оваа институција. Начинот на постапување не го 
смислив јас,  тоа е пропишано со закон, така се постапува во сите 
развиени демократски општества. Не може да се зборува за демократско 
општество ако не функционира системот и особено контролните 
механизми. За ефикасно функционирање и остварување резултати на 
планот на заштитата на човековите слободи и права, покрај постоење на 
високо развиени демократски односи и свест во општеството потребен е 
и соодветен однос на носителите на властите кон оваа институција. 
Точно е дека имаше ракции од судската власт, но сите мора да се 
согласиме со фактот како заврши целиот тој случај. Реакциите на 
полицијата сметам дека беа избрзани бидејќи овие проблеми не ги 
обелодени некој чиновник од полицијата, туку институцијата Народен 
правобранител. 
 
Што мислите за коментарите дека вашата критика доаѓа во момент 
што е критичен за нашите евроатлански амбиции? 
Секогаш може одредена ситуација да се поврзе со некоја работа, 
односно секогаш може да се постави прашањето зошто така. Ако 
тргнеме од таквите предрасуди, дали тоа би значело дека институциите 
треба да не функционираат? Евроатлантскиот процес подразбира 
ефикасно фунционирање на системот - законите. Кај нас системот не е 
проблем. Проблемот е друг. Друго е прашањето ако нашиот менталитет 
не навикнал на тоа.  
 
Значи ли тоа дека, во конкретниов случај, врз основа на неколку 
случаи тврдите дека полицијата не ги спроведува законите? 
Ова беше само вториот пункт на кој граѓаните се жалат. И нема да 
престанам тука, зашто законот ми налага така да постапувам. Ќе 
продолжам и понатаму, без разлика за која област се работи. Ако треба 
јавно да се критикува, тоа и во иднина ќе го правам. Сите треба да 
придонесеме институциите на државата и контролните тела да зајакнат. 
Лошо е да се случува спротивното. Јас сум цврсто убеден дека на 
Македонија í е потребен омбдусман што ќе истражува темелно, ќе 



укажува на слабостите и ќе бара да се поправат грешките. Јас ја сменив 
практиката на, според мене, посредно информирање на граѓаните затоа 
што за такво нешто нема потреба. Замислете, добивате одговор дека е 
утврдена повреда, а со тоа и основано сомневање дека е извршено 
кривично дело, потоа го барате идентитетот на осомничениот и добивате 
одговор >не ти кажувам<. Ова е попоречување на работа затоа што не 
можам понатаму да го спроведам законот. Додека сум на чело на оваа 
институција низ законска процедура ќе ги истражувам елементите што 
ми се потребни за да утврдам дали има повреда на некое право. Кога 
одговараат на нашите барања институциите треба да разберат дека не 
му даваат податоци на Иџет Мемети, туку на институцијата Народен 
правобранител. 
 
Колку се точни тврдењата имате селективен пристап во работата? 
Колку и да се сака да се превртуваат тезите дека зад сето ова има 
политичка позадина или пак дека имам селективен пристап, тие тврдења 
не се издржани. За воља на вистината бројките ги демантираат таквите 
тези. Не може да се тврди дека се интересирам само за Албанците. Тоа 
не е вистина бидејќи поголемиот дел, односно 70% од поплаките се 
поднесени од Македонци. Додека одговарам на Вашите прашања имам 
гриа на совеста и морам да Ви кажам дека е жално да се извртуваат 
работите врз етничка основа. Со такви изјави не може да се избега од 
одговорноста. Моето произнесување во јавноста се базира на 
спроведена постапка заснована на факти и докази. 
 
Одредени кругови велат дека го критикувате МВР поради тоа што 
оттаму не сакале да ви дадат иформации за оперативците кои 
учествувале во апсењето на Рамадан Шити? 
Нашата институција нема добиено претставка од Рамадан Шити. Не се 
работи за еден случај. Имаме еден куп претставки за нивното 
однесување. Четири од нив се завршени, за две поднесовме пријави за 
спроведување дисциплински постапки, а за две кривични пријави за жал 
против непознати сторители. Тоа í беше соопштено на јавноста. 
Проблемот на несоработка, односно квалитетна соработка на Секторот 
за внатрешна конторла на Министерството за внатрешни работи со 
мојата институција е друг. Тие мора да се одвикнат од менталитетот што 
го имаат и треба да ги спроведуваат внатрешните контроли во вистинска 
смисла на зборот, а не само формално да одговараат, па дури и да се 
осмелуваат да не ни даваат податоци. Сметам дека во тој Сектор 
задолжително ќе треба да се преземат мерки бидејќи мора да се 
промени стариот начин на работа 


