ДОКОЛКУ ПОДНЕСЕТЕ ПРЕТСТАВКА
ПРОТИВ ПОСТАПУВАЊЕТО НА
ВРАБОТЕН ВО МВР, МОЖЕ ДА
ОЧЕКУВАТЕ:
»»

вашата претставка да биде сериозно
разгледана;

»»

нема да има дискриминирачки пристап;

»»

вашата претставка ќе биде истражена сеопфатно и непристрасно;

»»

во рок од 30 дена ќе добиете известување во врска со Вашата претставка;

»»

ќе добиете насоки каде да се обратите
доколку наводите во претставката не се
во надлежност на СВКПС.

Полицијата секогаш се стреми да биде одличен сервис на граѓаните, но понекогаш може
и да згреши, ние сакаме да ви кажеме:

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТЕТЕ СЕ:
» Во најблиската полициска станица
» посетете ја веб-страницата на
МВР www.mvr.gov.mk;

» поднесете пријава по електрон-

ски пат до Секторот за внатрешна контрола и професионални
стандарди 			
prijavi_i_poplaki@moi.gov.mk

Како да поднесете

ПРЕТСТАВКА
против Полицијата

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија

» јавете се на телефонските броеви
192 и 199

Сектор за внатрешна контрола
и професионални стандарди

КАДЕ ДА ПОДНЕСЕТЕ ПРЕТСТАВКА И
ВО КОЈА ФОРМА:
»»

во било која полициска станица;

»»

кај советник во СВКПС во Секторите за
внатрешни работи;

»»

вие сте жртва на неправилно постапување на полицијата;

кај советник во СВКПС во Министерството за внатрешни работи;

»»

се чуствувате навреден поради однесувањето на полициските службеници;

пријави на бесплатен телефонски број
199 и 192;

»»

по електронски пат на веб - станицата на
МВР www.mvr.gov.mk; prijavi_i_poplaki@
moi.gov.mk;

»»

оставете преставка во поштенските
сандачиња во полициските станици од
општа надлежност;

»»

на адреса на МВР - Сектор за внатрешна
контрола и професионални стандарди,
ул „Димче Мирчев“ бр 9 Скопје;

»»

обратете се во канцелариите на Народниот правобранител.

КОГА ДА ПОДНЕСЕТЕ ПРЕТСТАВКА
КАКО ВАШАТА ПРЕТСТАВКА ЌЕ И
ПОМОГНЕ НА ПОЛИЦИЈАТА
Поднесувањето на претставка е значајно за
полицијата да може да дејствува на подобрување
на квалитетот на својата работа и истовремено
да ја зацврсти довербата на јавноста.

Можете да поднесете претставка доколку
верувате дека:
»»

»»

Зошто е важно да поднесете претставка:
»»

»»

заради заштита на човековите слободи и
права загарантирани со Уставот на Р.Македонија;
да се чуствувате безбедно и достоинствено;

»»

постигнување нулта толеранција на корупцијата;

»»

остварување на критериумите за влез на
Р.М во ЕУ;

»»

спроведување на долгорочните стратешки цели на МВР.

»»

сметате дека се прекршени вашите човекови слободи и права;

»»

имате сознанија за коруптивно однесување на полициските службеници.

