1. Дали Секторот во рамките на своите надлежности покренал внатрешна контрола во
УБК посветена на истрага за незаконски снимените телефонски разговори со кои
располагаше опозициската СДСМ, а сега СЈО? Ако да, каква и со кои резултати, ако не
зошто не?
Законот за следење на комуникации во глава IV „Надзор и контрола“(од член 35 до член 39),
содржи одредби со кои се уредува вршењето на надзор и контрола на законитоста на
следењето на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи о другите
овластени органи.
Согласно член 35 Надзор врз спроведувањето на посебната истражна мерка следење на
комуникации од страна на МВР, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и
Министерството за одбрана, врши Собранието на Република Македонија.
Во член 36 став 1 од истиот Закон е утврдено дека за вршење на надзорот врз спроведување
на посебната истражна мерка следење на комуникациите, Собранието на РМ од редот на
пратениците основа Комисија составена од Претседател, четири члена, заменик претседател
и заменици членови.
Имајќи ги предвид одредбите од Законот за следење на комуникации како и надлежностите
на Јавното обвинителство согласно Законот за кривична постапка, надлежноста за
постапување во конкретниот случај беше на Јавното обвинителство.
2. Во извештајот за првите шест месеци од 2015 година се наведени четири предмети за
лица вработени во УБК. За што се однесувале и каков е исходот од покренатата истрага?
Од вкупно четири предмети по кои постапуваше Одделот за внатрешна контрола,
криминалистички истраги и професионални стандарди во првото полугодие од 2015 година,
три од предметите се однесуваа на проверки во врска со сообраќајни незгоди извршени со
возила сопственост на МВР-УБК, управувани од вработени во УБК, додека еден од
предметите се однесуваше на извршена проверка по поднесена претставка од граѓанин за
наводно посредување при составување договор од областа на имотно правни односи.
Од извршените проверки во однос на сообраќајните незгоди во два случаи е утврдено
дека до сообраќајните незгоди дошло поради вина на вработените од УБК, додека во третиот
случај нема одговорност на вработениот. По преземени мерки од страна на Одделот против
двајца полициски службеници од УБК по чија вина дошло до сообраќајна незгода изрече
задолжителни мерки да бидат покренати постапки за утврдување на материјална одговорност
пред комисијата за утврдување на материјална одговорност.
Во однос на претставката против вработениот во УБК за наводно посредување во
имотно правни односи Одделот утврди дека наводите во истата се неосновани.
3. Колку често Секторот и во изминатите години покренува проверка на
професионалните стандарди во УБК или колку често постапува по претставки или по
свое наоѓање?
Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални
стандарди на Министерството за внатрешни работи согласно Правилникот за работа
постапува по појави на незаконито, непрофесионално и некоректно постапување на
полициските службеници во вршење на полициските работи, на овластените службени лица
во вршење на посебните должности и овластувања и во постапувањето на останатите
работници во Министерството за внатрешни работи при вршење на контрола на
извршувањето на делокругот на надлежности на организациските единици
во
Министерството.
Оттука во текот на 2015 година Одделот постапувал по вкупно 14 предмети поврзано

со вработени во УБК, од кои девет се однесуваат на сообраќајни незгоди со службени возила,
две известувања за наводни злоупотреби и тоа во еден случај се работи за наводна
злоупотреба на боледување а во другиот случај за лажно претставување. По преземените
мерки од страна на Одделот е констатирано дека во вториот случај приправник од УБК лажно
се претставил за што му е изречена задолжителна мерка „поведување на постапка за
утврдување на дисциплинска одговорност“.
Исто така во 2015 година Одделот постапуваше и по две претставки од граѓани и тоа
во првиот случај за наводно посредување при составување договор од областа на имотно
правни односи, додека во вториот случај за несовесно извршување на работните обврски
поради што против еден вработен од УБК е изречена задолжителна мерка „укажување“. До
Одделот беше доставена и една претставка од правно лице против вработен од УБК, но во
конкретниот случај констатирано е дека немало основ за постапување на Одделт за
внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди.

