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Подглавје 1. Што е полиција? 

Кои се овие луѓе? 
 

      
      

 

Тие се пријателски настроени и 
спремни за поддршка. 

 

 

Тие ќе ви помогнат доколку ви 
треба помош. 

 

 

Ако сакате да зборувате со 
полициските службеници тие ќе ве 
послушаат. 
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Тие исто така можат да разговараат 
со вас. 

      

Како тие 
изгледаат? 

 

 

 

Тие носат униформи за да знаете 
кои се и што работат. 

 

 

Понекогаш тие не носат униформи. 
Во случај да сакаат да зборуваат за 
тебе, мора да ти покажат лична 
карта и полициска значка. 
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Можеш да дојдеш до нив доколку 
ти е потребна помош.  

 

Тие имаат коли со сирени. 

 

 

Тие работат во големи згради кои се 
викаат полициски станици.  
 

      
      

Што прават овие 
луѓе? 
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Нивната работа е да ги заштитат 
луѓето. 

 

Тие можат да помогнат ако се 
плашите. 

 

 

Тие можат да ги уапсат луѓето кои 
ве повредиле и да ги спречат да 
повредат други луѓе.  
 

 

 

 

Можат да ве посетат во вашиот дом 
или вие можете да ги посетите во 
полициската станица.  
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Како можете да 
разговарате со 
нив?  

 

 

 

 

Можете да користите разни форми 
на комуникација за да ви помогнат 
да разговарате со полицијата како 
што се алатките ААЦ креирани во 
проектот Биди.безбеден. 

 

 

Може да побарате пријател или 
член на семејството да ви пружи 
поддршка. 

 

 

Можете да им кажете се што знаете 
за тоа што се случило, затоа што тие 
го знаат најдобриот начин како да 
ви помогнат. 
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Можете исто така да се јавите на 
телефонскиот број  192 и да ги 
прашате за помош во итни 
ситуации. 
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Подглавје 2. Запознај ги твоите права  

 

Сите лица со интелектуална 
попреченост имаат право  
Да користат Интернет на ист начин 
како и другите луѓе.  
На Интернет, тие можат:  

- да стекнуваат пријатели на 

социјални медиуми 

- да научат нови работи  

- да учат што се случува во светот 

- да слушаат музика 

- да гледаат видеа 

 

Сите луѓе имаат право да бидат 
третирани со почит кога  
користат Интернет.  
Лицата со интелектуална 
попреченост,  
како и сите други, 
сакаат да се чувствуваат безбедно 
кога користат Интернет.   

 

За жал, понекогаш луѓето не те 
почитуваат.  
На Интернет, понекогаш луѓето ти 
кажуваат или прават лоши работи. 
Понекогаш не те оставаат на мира.  
Или бараат информации или пари 
од тебе 
без твоја дозвола. 
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Кога ова ќе се случи, 
имаш право да барааш соодветна 
поддршка за тебе. 
Можеш да добиеш поддршка 
од пријател, член на семејството 

или некој друг. 

На пример, ако се чувствуваш 

злоупотребен, имаш право да му 

кажеш на твоето лице за поддршка. 

 

 

Исто така имаш право да го 

пријавиш проблемот во полиција и 

да добиеш поддршка додека го 

правиш тоа. Имаш право да 

избереш кој сакаш да ти пружи 

поддршка кога ќе одиш во 

полиција. 

 

Кога зборуваш со полициски 
службеник за своето искуство, 
имаш право  
- да бидеш сфатен сериозно и да 

бидеш почитуван  

- да бидеш подржан од лицето за 

поддршка доколку имаш потреба 

- да ти бидат објаснето на начин 

на кој можеш да разбереш 
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Имаш право да ја добиеш 

вистинската информација за тоа 

што полицијата ќе стори.  На 

пример:  

- дали ќе го стопираат лицето кое 

те повредило?  

- дали ќе има судење?  

- дали лицето кое те повредило ќе 

оди во затвор или ќе биде 

условно казнето? 

 

 

Доколку сакаш да донесеш 

одлука,имаш право  

да имаш некој да те подржи во оваа 

одлука.На пример, ако треба да 

избереш адвокат и треба да 

одлучиш кој адвокат сакаш да те 

застапува. Или доколку сакаш да 

зборуваш за тоа што ти се случило  

доколку случајот оди на Суд.   

 

Судијата кој е назначен за твојот 

случај треба да се слушне директно  

и да ги стави твоите потреби прво. 

Судијата не треба само да зборува 

со твоето семејство, адвокат или 

лицето за поддршка.  
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Подглавје 3. Запознај ги твоите одговорности 

Секој има права и одговорности. 
 

 

Должности подразбираат што треба 

или мора да направам. 

Постојат различни должности. 

Должностите можат да бидат 

морални. 

Морални должности значат што 

чувствувам дека треба да направам. 

Но должностите можат исто така да 

бидат утврдени со закон. 

 

Кои должности треба да ги 

следам? 

▪ Контактирај ја полицијата само 

во сериозни случаи. 

(На пример: злоставување, 

силување, кражба,напад.) 

▪ Кога не си сигурен дека твојата 

ситуација е доволно сериозна 

за да се јавиш во полиција, 

можеш да побараш некој кому 

му веруваш и заедно да 

одлучите што понатаму сакаш 

да направите.  

▪ Почитувај ги инструкциите на  

полицијата. 
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Ако не си сигурен, што значи 

сериозен случај, прашај некого 

кому му веруваш. 

Доколку видиш дека нешто лошо се 

случува, 

треба да го кажеш тоа на личноста 

на која можеш да и веруваш. 
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Подглавје 4. Што значи да бидеш дискриминиран?  

Дали знаете што значи да се биде дискриминиран? 

Видете примери. 

 

Веројатно користиш Интернет 
многу често. 

 

Зборуваш со своите пријатели на 
Интернет. 

 

Сакаш да бидеш со пријатели и во 
секојдневниот живот.  

 
  



str. 13 
 

 

 

Понекогаш твоите пријатели ти се 

потсмеваат. Те покажуваат со прст. 

 

.  

Некои ти се потсмеваат додека 
одиш. 

 

Се чувствуваш вознемирено кога 
зборуваат лошо за тебе. 

 

Ти мислиш дека тие не те 

познаваат. 
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Луѓето се однесуваат кон тебе 
поинаку од другите луѓе. 

 

Се чувствуваш дека тоа не е фер. 

 

Ова те вознемирува.  

 
 

Понекогаш одите во канцеларија 
да завршите некоја работа. 
Добивате формулар кој треба да 
го пополните, а не знаете како. 
Нема никој кој би можел да Ви 
помогне.  Можеби ќе треба да 
одите во полицијата за да го 
пријавите проблемот. 
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Сите опишани ситуации се 
примери  на дискриминација.  

 

Кога некој те третира многу лошо, 
можеш да побараш помош. 

Најпрво разговарај со некого кому 
му веруваш.   

 

Можеби ќе треба да одите заедно 
во полиција, за да го пријавите 
проблемот. 
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Подглавје 5. Запознај се со полициските 
процедури.  

 
      

 

 

Полицијата се грижи за твојата 

безбедност. Им помагаат на 

луѓето кои биле повредени. На 

пример, доколку биле нападнати 

или навредени на Интернет. 

Полицијата треба да се обиде да 

ја најде личноста која измамила, 

навредила или повредила луѓе. 

Таа личност починила криминал.  

 

Ако сте биле измамени, 

навредени или повредени, може 

да кажете на некој кому верувате 

за вашиот проблем. Можете да 

одлучите заеднички дали сакаш 

да кажеш во полиција. 

 
 

Подготви се доколку си одлучил 

да зборуваш со полицијата. Ако 

имаш мејлови, објави или други 

важни информации на твојот 

компјутер- испринтај ги. Тоа ќе го 

докаже твојот проблем на 
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 полицијата. 

 

Во итна ситуација најдобра идеја 

е да се заврти телефон 192.Тој 

број е бесплатен.Кога некој ќе 

одговори, кажете кратко што се 

случува. Исто така може да дадеш 

име и презиме. Понекогаш ќе 

биде барано да се опише лицето 

кое те повредило.   

 

Само тогаш ќе бидеш поврзан/а 

со полицијата. Таму мораш да го 

кажеш својот проблем за да 

можат да го разгледаат твојот 

проблем.  

 

      

Полициски службеник може да 

побара од тебе да дојдеш до 

полициската станица. Во тој 

случај, побарај адреса. Дојди 

таму најбргу што можеш. Можеш 

да дојдеш со некој кој ти е лице 

за поддршка. 
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Доколку имаш проблем со 

движење, кажи на полицијата.  

Побарај полицискиот службеник 

да дојде до твојот дом. Дај му ја 

твојата точна адреса. 

 

Доколку не сакаш да се јавиш, 

може да одиш во најблиската 

полициска станица. Прави она 

што полициските службеници ќе 

го побараат од тебе. 

 

Разговорот со полицискиот 

службеник се вика сослушување. 

Исто можеш да кажеш дека сакаш 

да сведочиш или да дадеш изјава.  

 

Може да го понесеш својот лап 

топ со себе. Тогаш можеш да 

покажеш што има на твојот 

компјутер. Покажи го само она 

што ќе му помогне на твојот 

случај.Полицискиот службеник 

или лицето за поддршка можат 

да ти помогнат. 
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Полицискиот службеник ќе ти 

поставува прашања. Ќе фаќа 

забелешки од она што го 

зборуваш. Некои полициски 

службеници запишуваат во 

тефтер. Други пишуваат на 

компјутер.  

      

Обиди се точно да одговориш на 

сите прашања.                     

Обезбеди најмногу информации 

колку можеш.                                         

Кажи им едноставно што знаеш.                                                 

Не лажи. 

 

Ако имаш проблем со зборување, 

има дигитални алатки кои може 

да помогнат. На пример, може да 

го користиш ААЦ месинџерот.ААц 

е програм на твојот таблет, 

смартфон или таблет.   

Корисникот покажува слики и 

комуникаторот ги изговара 

речениците гласно.               

Можете да го користите 

месинџерот креиран во проектот 

Биди.Безбеден 
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Ако не го разбираш прашањето, 

кажи на полицискиот 

службеник.Тој или таа ќе ти 

објасни што точно те прашува. 

 

Понекогаш полицискиот 

службеник може да побара 

помош од некој друг. Тоа лице 

може да ти постави уште 

прашања. Не се вознемирувај.           

Однесувај се смирено.      

 

По завршување на сведочето, 

полицискиот службеник ќе ти го 

прочита твоето сведочење. Ќе 

биде користено како доказ 

доколку случајот замине на суд.   

 

По завршување на читањето, 

полицијата ќе те праша да го 

потпишеш твоето сведочење. 

Полицискиот службеник ќе ти 

покаже каде да се потпишеш. 
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Полицијата ќе ти каже што ќе се 

случи следно,Полицијата може да 

работи на твојот случај со недели. 

Исто така може да трае подолго 

време додека случајот се реши. 

 

Полицискиот службеник може да 

ти се јави. Понекогаш полицијата 

може да побара да дојдеш до 

полициската станица. Тоа значи 

дека полицискиот службеник сака 

да ти постави уште неколку 

прашања во врска со твојот 

проблем. 

 

      

Полицијата ќе ти прати писмо.Во 

тоа писмо ќе ти кажат дали го 

пронашле виновникот.  Виновник 

е онаа личност која те измамила 

или навредила.  

 
 

Полицијата ќе ти каже дали 

случајот оди на суд.Може да 

бидеш викан да сведочиш,да ја 

кажеш твојата страна,да добиеш 

помош.Судијата или адвокатот 

прашуваат. Одговарај смирено. 



str. 22 
 

 

Доколку виновникот е обвинет и 

осуден на затвор или услобна 

казна, ќе добиеш писмо. 

 

Понекогаш полицијата нема да го 

пронајде виновникот. Тогаш 

полицијата ќе ти каже дека 

случајот е прекинат.Тоа значи 

дека не може да се реши бидејќи 

нема доволно докази. Случајот 

може да се отвори со нови докази 

 


