
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2019 ГОДИНА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. ПРОГРАМИ 

Стратешкиот план на МВР 2019-2021 година како краен продукт на стратешкото планирање во Министерството за внатрешни
работи е групирано во три стратешки програми: 

1. Развој на полицијата  
2. Национална безбедност и борба против тероризмот
3. Унапредување на заедничките функции на МВР

     I. Стратешката програма „Развој на полицијата“, содржи пет потпрограми : 
- Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна професионализација на Бирото за јавна безбедност;
- Јакнење  на  капацитетите  на  Бирото  за  јавна  безбедност  во  делот  на  криминалистичките  работи  и  сузбивање  на

организиран криминал;
- Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност

и унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата;
- Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во областа на граничното управување и миграција;
- Јакнење на капацитетите на специјализираните полициски служби.

II. Стратешката програма „Национална безбедност и борба против тероризмот“  содржи активности, насочени кон јакнење на
националната безбедност, поддршка на меѓународната безбедносна политика во спротивставување со тероризмот и реформа на
Управата за безбедност и контраразунавање.  

III.  Стратешката програма „Унапредување на заедничките функции на МВР“, содржи пет потпрограми:
- Воведување систем за управување со документи (DMS);
-  Управување со човечки ресурси;
- Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска

програма;
- Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР;
- Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации.



2. ПЛАН ЗА РАБОТА
А. Програми и потпрограми од Стратешкиот план на МВР 2019-2021

ПРОГРАМА: РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на Владата: 
приоритети: „Република  Северна  Македонија -  членка  на  НАТО  и  ЕУ“  и „Одлучна  и  неселективна  борба  со  организиран
криминал и корупцијата“;
приоритетни цели: „Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во владеење на правото,
изградба на независни институции и зголемување на јавната безбедност“, „Понатамошен развој на демократските принципи на
полициското  работење  за  подобрување  на  нивото  на  доверба  меѓу  граѓаните  и  полицијата,  вклучувајќи  и  почитување  на
човековите права“ и  „Јакнење на владеењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко  спроведување на  законите
„Заокружување на процесот на реформа во полицијата“
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР
приоритет „Одлучна и неселективна борба против организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење
на правото и зголемување на нивото на јавна безбедност“
п  риоритетни цели:

 Јакнење на капацитетите на  полицијата,  користење современи  истражни методи за превенција,  спречување и борба со
организираниот и прекуграничниот криминал, илегалната миграција, трговија со луѓе и корупцијата;

 Подобрување  на  институционалните  и  кадровските  капацитети  на  Одделот  за  сузбивање  на  организиран  и  сериозен
криминал  и  целосна  оперативност  на  Националниот  Координативен  Центар  за  сузбивање  на организиран  и  сериозен
криминал;

 Еднаков третман на полицијата спрема граѓаните и зголемување на нивната доверба спрема институцијата;
 Унапредување на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста во патниот сообраќај;
 Подобрување на националната, регионалната и меѓународната соработка.

Цел на програмата:
Обезбедување законитост, стручност и транспарентна ориентираност во вршење на функцијата на БЈБ 
Показатели за успешност:

 превентивно дејствување на полицијата преку зголемување на нивото на соработка и размена на информации со граѓаните
и локалната самоуправа;

 унапредување на интерагенциска соработка;



 модернизирани капацитети и примена на софистицирани методи во областа на форензички испитувања и вештачења;
 намалување  на  бројот  на  сообраќајни  незгоди  и  последиците  од  истите  со  посебен  акцент  намалување  на  жртвите  во

сообраќајот;
 број  на  откриени  к.д.  криумчарење  мигранти,  прекршоци,  илегални  преминувања,  злоупотреби  на  безвизниот  режим,

зголемен обем на превентивни и репресивни активности.

ПОТПРОГРАМА 1: Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна професионализација на БЈБ
Цел на потпрограмата: Зголемување на довербата на граѓаните во полицијата 

Показател за успешност:
 зголемено  ниво  на  соработка  со  заедницата  и

локалната  самоуправа  во  насока  на превенција
на  криминогените  однесувања,  доверба  во
полицијата;

 зголемена  професионалност  во  работењето  на
полициските службеници

Појдовна основа:
-формирање локални совети за 
превенција (ЛСП);
-стручно усовршување на 
теоретските и практичните знаења 
и вештини на полициските 
службеници

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:
- прифаќање на ЛСП од локалната самоуправа
како  алатка  за  развивање  на  концептот  на
полициско работење во заедницата;
-зајакнати  капацитети  на  полициските
службеници  за  постапување  во  кризна
состојба

Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организациск
и облик/лице

Зајакнување на 
работата  на 
полицијата со 
заедницата

Подобрување на 
функционирањето 
на ЛСП

 - одржување средби со градоначалници
 - одржување на состаноци на ЛСП

/

СВР/Отсеци за 
превенција/
Одделение за 
превенција при
СВР Скопје

Зајакнување на 
обуката за 
дејствување во 
кризни состојби

Обука на раководни 
полициски 
службеници за 
„Менаџирање и 
справување со 
кризни и сложени 
безбедносни 
состојби“

/

активности  за
подготовка  на
обуката

реализација  на
обука

/

странски
донации

ЕСПСКК



ПОТПРОГРАМА 2:  Jакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран
криминал
Цел на потпрограмата: Неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, модернизација со акцент на информатички
развој и примена на нови технологии и стандарди за квалитет во согласност со стандардите на ЕУ;

Показател за успешност:
 Институционално уредена интерагенциска и 

меѓународна соработка изразена преку зголемен 
број на интерагенциски и меѓународни истраги;

 унапредена информатичка технологија и 
користење податоци од електронски бази на 
национално ниво во насока на зголемена 
откривачка активност;

 модернизирани капацитети и примена на 
софистицирани методи во областа на 
криминалистичко-технички и форензички 
испитувања и вештачења.

Појдовна основа:
- Постои потреба од пристап до бази 
на податоци на национално и 
меѓународно ниво заради 
поефикасно спроведување на 
истраги;
-Недоволна просторна, 
информатичка и материјално-
техничка опременост на 
организациски единици во БЈБ 
надлежни за криминалистички 
работи и сузбивање на организиран 
криминал.

Планиран  резултат  (одредница)  на
годишно ниво:

 Обезбеден пристап до бази на 
податоци ; 

 Унапредена  информатичката 
технологија и развој; 

 Подобрени просторни капацитети и 
материјално-техничка опременост.

Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиск

и средства
Организ
ациски

облик/л
ице

Развивање на 
капацитетите за 
водење на 
криминалистички
истражувања

Обезбедување 
пристап до бази 
на податоци на 
институции 
надвор од МВР 
(АКН, УЈП и др.)

-координативни 
состаноци со  
државни 
институции , 
ФПИОМ,ФЗО, 
АКН, УЈП и 
др),ОИТ и фирма 
задолжен за IT 
апликативното 
решение; 
-идентификување

Целосна 
оперативност на 
дел од веб-сервиси 
и услуги (АВРМ, 
МТСП и ЦУ) 

Идентификување на нови институции и
нови веб-сервиси

Проект ИПА 
2013
(2.400.000евра)

ОКП,
ОСОСК



на потреба од 
потпишување на 
дополнителни 
меморандуми со 
институции, 
информатичко 
техничка 
подршка;
-во тест 
продукциска фаза
сервиси на ЦУ, 
АВРМ и МТСП. 

Зајакнување на 
капацитетите на 
ОСОСК за 
криминалистички 
истражувања

Зајакнување на 
капацитетите на 
Централната 
канцеларија за 
фалсификување 
пари

-одржување  
конференција во 
рамките на 
Твининг Лајт 
Проектот 
„Јакнење на 
капацитетите на 
системот за борба 
против 
фалсификување 
на Евра и две 
одделни студиски 
посети (во 
Австрија и  
Германија);
-стекнување 
практични 
искуства  од 
процесот во 
Националниот 
аналитички 
центар (софтвер, 
работен тек, 
принципи)   

- воспоставување
и употреба  
електронски линк 
со Е-базата за 
фалсификувани 
пари на НБРСМ
-одржување четири
работилници за 
борба против 
фалсификување 
пари (најмалку 
една поврзана со 
техничка анализа 
на банкноти, 
начини на 
откривање на 
техники на 
печатење и нови 
трендови на 
фалсификување)

-одржување 
работни 
состаноци со 
НБРСМ, ЦУ и  
УФП, согалсно  
Меморандум за 
соработка  
поради  
координација; 
- размена на 
информации, 
знаење, искуства
од областа на 
сузбивање на 
фалсификување 
пари  

интеграција на 
клучните 
институции во 
системот за 
ефикасна 
размена на 
информации за 
решавање на 
случаи поврзани 
со 
фалсификување 
на евра 

Проект
ИПА 2014
(250.000 евра)

ОСОСК,
EФК



Зајакнување на 
капацитетите на 
НКЦСОСК

Развој на 
софтверско 
решение за 
складирање и 
обработка на 
податоци во 
НКЦСОСК и развој
на ИТ 
инфраструктурата

/

дизајнирање на 
софтверската 
алатка IBM – i2 
iBase за потребите  
за складирање и 
обработка на 
податоци

инсталирање и 
тестирање  на 
софтверското 
решение за 
софтверската 
алатка

изготвување 
корисничко 
Упатство

сопствени
ресурси

НКЦСОСК

Унапредување на 
службата за 
криминалистичка 
техника, согласно 
стандардите на ЕУ 
и акредитација на 
нови методи во 
ОКТИВ

Јакнење на 
форензичките 
капацитети 
(изградба на 
зграда заради 
подобрување на 
капацитетите на 
ОКТИВ) и 
одржување на 
системот на 
квалитет по 
стандард ISO/IEC 
17025 и 
акредитирање на 
нови методи во 
ОКТИВ по 
стандард ISO/IEC 
17025

/

спроведување  
тендерска 
постапка за избор 
на градежна 
фирма за изградба 
на зграда на 
ОКТИВ

избор на 
градежна фирма 
за изградба на 
зграда на ОКТИВ 
и рушење на 
постоечките 
бараки на 
земјиштето 
предвидено за 
зграда на ОКТИВ

отпочнување со 
активностите за 
градба

Проект ИПА 
2016
(2.5000.000 
евра)

ОКТИВ,
ОЕУМС 

Преземање мерки 
и активности 
заради 
исполнување на 
предусловите за 
акредитација по 
стандардот 17020 и

зголемување на 
капацитетите на 
истраги на место 
на настан со 
имплементација 
на ново 
изготвените СОП 

-зголемување на 
капацитетите на 
истраги на место 
на настан со 
имплементација на
ново изготвените 
СОП која ќе опфати

-зголемување на 
капацитетите на 
истраги на место 
на настан со 
имплементација 
на ново 
изготвените СОП 

обука за тренинг на
тренери на вкупно 
20 КТ.

Проект ИПА 
2014
(1.050.000 евра)



27001 која ќе опфати 
обука на 180 КТ 
работници

обука на 180 КТ 
работници;
-долгорочна 
Стратегија за 
развој на идните 
капацитети на КТ 
единици на 
регионално и 
локално ниво, 
особено во поглед 
на изготвување на 
предуслови за 
имплементација на
ИСО 17020:2012 и 
Акциски план;
-студиска посета на
високи 
претставници на 
МВР во Литванија.

која ќе опфати 
обука на 180 КТ 
работници;
-долгорочна 
Стратегија за 
развој на идните 
капацитети на КТ 
единици на 
регионално и 
локално ниво 
особено во поглед 
на изготвување на
предуслови за 
имплементација 
на ИСО 17020:2012 
и Акциски план;
-обука за тренинг 
на тренери на 
вкупно 20 КТ.

ОКТИВ, 
ОФП

Зголемување на 
капацитетите на 
национално ниво 
за пристап до 
меѓународните 
бази на податоци

Проект за 
поврзување на 
националната 
база за потраги по 
лица и возила со 
базите на 
податоци на 
ИНТЕРПОЛ за 
потраги по лица и 
возила

креиреање 
проектен 
документ за цели 
кои ќе се 
реализираат, опис
на решението, 
функции кои ќе се
овозможат, како и
дефинирање на 
потребни 
материјално-
технички 
средства

добивање веб-
сервис од ИПСГ и 
имплементирање 
на истиот со 
националните 
потраги

тест - период и 
изготвување 
Упатство за 
постапување

доделување 
корисчни профили 
на крајни 
корисници и обука 
за користење / СМПС,

ОИТ

Зајакнување на 
капацитетите на 
Секторот за 
компјутерски 
криминал и 

Поврзување на 
Секторот за 
компјутерски 
криминал и 
дигитална 

координација со 
надлежната 
служба во ИПСГ, 
со цел 
дефинирање на 

-поврзување на 
СККДФ со ICSE;
-доделување 
кориснички 
профили во СККДФ;



дигитална 
форензика

форензика со 
ИНТЕРПОЛ I-24/7 
мрежата, преку 
која вработените 
во овој Сектор ќе 
можат да ја 
користат базата на
ИНТЕРПОЛ за 
сексуална 
експлоатација на 
деца (INTERPOL 
Child Sexual Ex-
ploitation - ICSE), 
како и др. алатки 
на ИНТЕРПОЛ 
наменети за 
сузбивање на 
компјутерскиот 
криминал

потребните 
матерјално – 
технички 
средства за 
поврзување на 
СККДФ со ICSE

-обука за 
корисниците

/ / / СККДФ,
СМПС

Зајакнување на 
капацитетите на 
криминалистичко 
разузнавачката 
анализа

Развивање 
методологија за 
прибирање 
информации од 
отворени извори, 
набавка/развој на 
соодветна 
софтверска алатка
за оваа намена и 
соодветна обука

одржување 
работни 
состаноци, со цел 
проценка на 
состојби и   
идентификување 
на потреби за 
користење на 
информации од 
отворени извори

-анализа на можни
решенија преку 
компаративна 
анализа;
-изготвување на 
Нацрт-
Методологија

-изготвување  
конечната верзија
на 
Методологијата;
-придонес со 
прегледување и 
одобрување од 
странски експерт 
(доколку се 
обезбеди) 

усвојување на 
Методологијата

/ ОКРА, 
ОКП



ПОТПРОГРАМА 3:  Јакнење на капацитетите на БЈБ  во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата
Цел на потпрограмата: Модернизација на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата “

Показател за успешност:
 модернизирани капацитети и 

стандардизирани простории за задржување на
лица;

 формирање и функционалност на 
оперативните комуникациски центри;

 модернизација на капацитетите за контрола 
на возила и возачи и увид при сообраќајни 
незгоди.

Појдовна основа:
-реновирани  девет  ПС,  но  има
потреба  од  реновирање  и  на
останатите ПС од ОН;
-неформирани оперативни 
комуникациски центри во сите 
СВР;
-потреба  од  модернизација  и
закнување  на  капацитетите  со
современа  техничка  опрема  во
делот на сообраќајот.

Планиран  резултат  (одредница)  на  годишно
ниво:

 подигање  на стандардите  од  аспект  на
заштита на правата на задржаните лица;

 формирани  оперативни  комуникациски
центри во сите СВР;

 зголемување  на  безбедноста  за  сите
учесници  во  сообраќајот  на  патиштата
преку намалување на бројот на сообраќајни
незгоди  и  последиците  од  истите,  со
посебен акцент на намалување на жртвите
во сообраќајот на патиштата 

Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организациски

облик/лице
Јакнење на 
капацитетите на 
СВР-та и ПС од 
општа и посебна 
надлежност

Изградба и 
реконструкција
на ПС во СВР 

реновирање и реконструкција на објекти на ПС Буџет на МВР
30.000.000,00 

ОУП, ООЗР

Постигнување на 
стандардите 
утврдени со 
Правилникот за 
просториите за 
задржување на 
лица во ПС 

Реконструкција
на простории за
задржување во 
ПС Кичево, ПС 
Велес, ПС 
Крива Паланка,
ПС Охрид и ПС 
Струга

реновирање на простории за задржување  Буџет на МВР
 40.000.000,00 

ОУП, ООЗР



Оперативен 
комуникациски 
центар

Формирање на 
ЦИК по урнекот
на ЕИК на ниво 
на СВР

набавка на потребната опрема

/
ОУП, ОГРМ,

СИКС

Зајакнување на 
капацитетите за 
унапредување на 
безбедноста на 
сообраќајот на 
патиштата

Проект:„Видео 
надзор на место
за контрола на 
возила и 
возачи“

набавка на мобилни камери за ОБПС и ОУСН при СВР Скопје

/ ОУП, ОИТ

Проект: 
„Електронски 
записник од 
увид во 
сообраќајна 
незгода“

-набавка на компјутери
-следење на реализација на проектот во СВР Тетово, СВР Куманово и СВР 
Скопје;
-проширување на проектот во други СВР / ОУП, ОИТ

Зајакнување на 
материјално-
техничките 
капацитети на 
Секторот за 
сообраќајни 
работи (набавка
на радари и  
алкометри)

набавка на радари и алкомери

/ ОУП, ОИТ



ПОТПРОГРАМА 4:  Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции
Цел  на  потпрограмата:  Зајакнување  на  оперативните  капацитети,  материјално–техничко  опремување  и  модернизација  согласно
стандардите  на ЕУ во насока на зголемување на ефикасноста во работењето на припадниците на граничната полиција  

Показател за успешност:
 модернизирани капацитети и софистицирана

опрема за гранични проверки и надзор

Појдовна основа:
Потреба од достигнување на 
меѓународните стандарди за 
престој на странски државјани 
кои се привремено задржани, 
нецелосно усогласени  
Национални системи со ЕУ и 
Шенген барањата за гранично 
управување

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Изградба  на  објект  кој  ќе  ги  исполнува
меѓународните  стандарди  за  сместување  на
привремено задржани странски државјани, проценка
на  потребите  за  надградба  на  ИТ  системот  за
гранична  контрола  усогласен  со  Шенген  и  ЕУ
системите

Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансис

ки
средства

Организациски
облик/лице

Зајакнување на 
оперативните 
капацитети, 
материјално–
техничко 
опремување и 
модернизација 
во насока на 
зголемување на 
ефикасноста во 
работењето на 
припадниците 
на граничната 
полиција

Подготовка на 
инженерски работи
и тендерска 
документација за 
изведба на 
градежни работи за
Прифатен центар 
за странци /

подготовка на техничка документација, вклучувајќи две 
тендерски досиеја и детален дизајн за договори за идни 
градежни работи

Проект ИПА 
2016
(300.000 евра)

ОГРМ, ОЕУМС



Набавка на опрема 
за внатрешно 
опремување на 
новиот Прифатен 
центар

/ / /

реализацијата на 
оваа активност 
ќе зависи од 
реализацијата на 
горенаведента и 
други  
активности во 
врска со новиот 
Прифатен центар

Буџет на 
МВР
(20.000.000 
ден)

ОГРМ, ОЕУМС

Усогласување на 
националните 
системи со ЕУ и 
Шенген барањата 
за гранично 
управување 

/

мапирање на мерките за усвојување и надградба на 
Шенген законодавство, спроведување на обуки за 
институциите со надлежности за интегрирано гранично 
управување со посебен акцент на Граничната полиција, 
како и проценка на потребите за надградба на ИТ 
системот за гранична контрола

Проект
ИПА 2016 
(1.000.000
евра) ОГРМ, ОЕУМС

ПРОГРАМА: НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на Владата: 
приоритет: „Јакнење на владеење на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, изградба
на независни институции и функционален систем на локална самоуправа“ ;
 приоритетни цели:
„Активно  учество во меѓународната борба против  современите безбедносни  закани  и предизвици,  вклучително  и тероризмот,
насилниот екстремизам и феноменот на странските борци и миграциите“ и „Спроведување на реформи во Управата за безбедност
и контраразузнавање“
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР
приоритет:  „Спроведување  на  реформи  во  Управата  за  безбедност  и  контраразузнавање,  учество  во  борбата  со  современите
безбедносни закани и предизвици, особено против тероризмот и насилниот екстремизам “;
п  риоритетни цели:

 Реформи согласно Извештајот на Прибе;
 Хармонизација на националната со европската регулатива и развивање на методи и  стратегии во борбата против тероризмот и

насилниот екстремизам;
 Превенција,  профилирање, проценување, заштита и сузбивање на тероризмот и насилниот екстремизам, детектирање на сите

облици на противуставни дејствија поврзани со тероризмот и насилниот екстремизам, како и јакнење на мерките за пресекување
на финансиски приливи поврзани со овие негативни безбедносни појави;



 Откривање и попречување на сите потешки форми и облици на организиран криминал кои самостојно или во спрега со домашни и
странски екстремни структури се насочени кон подривање на економско-финансискиот систем и загрозување на демократските
институции, стабилноста и безбедноста на државата.

ПРОГРАМА: НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ
Цел на програмата: Подобрување на ефикасноста во борба против тероризмот и заштита на националната безбедност

Показател за успешност:
 Јакнење на националната безбедност и поддршка 

на меѓународната безбедносна политика во 
спротивставување со  тероризмот

Појдовна основа:
 реформа на УБК

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Воспоставување  на  моделот  на  реформа  на
безбедносно-разузнавачкиот  систем  во  РСМ,  преку
основање нова Агенција, односно самостоен орган на
државната управа, со цел  заштита на националната
безбедност на  државата,  независноста,
суверенитетот,  уставното  уредување,  основните
слободи  и  права  на  човекот  и  граѓанинот
гарантирани со Уставот на РСМ, како и други работи
од  интерес  на  националната  безбедност  на
државата. 

Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организациски

облик/лице
Донесување Закон 
со кој ќе се уредат 
надлежностите и 
овластувањата на 
УБК

/

Донесување 
Законот од 
страна на 
Собранието 
на РСМ

Имлементација
на Законот

Постигнивање  оперативност  во
работењето на УБК

/

          

 УБК

ПРОГРАМА:  „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“
Програмата е поврзана со приоритетите на Владата:
приоритети: „Република Северна Македонија – членка на НАТО и ЕУ“ и „Јакнење на владеење на правото преку непристрасно
и недискриминирачко спроведување на законите,  изградба на независни институции и функционален систем на локална
самоуправа“;
приоритетни  цели: „Унапредување  на  националните  капацитети  и  способности  во  насока  на  постигнување  на  поголема
интероперативност со силите на земји членки на НАТО“, „Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во



ЕУ  преку  транспарентност  и  зајакнување  на  соработката  со  граѓанскиот  сектор  и  академската  заедница“,  „Подобрување  на
стручноста,  ефикасноста  отчетноста  и  транспарентноста  на  јавната  администрација  и  создавање  на  услужно  ориентирани
институции со примена на нови технологии, стандарди за квалитет и мерки за сајбер безбедност“,  „Унапредување на родовата
еднаквост на сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и
буџетите“, и „Унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита“.
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР:
приоритет: „Активно учество во процесот на евроинтеграциите и НАТО, непристрасно и недискриминирачко спроведување
на законите, департизација, отчетност и транспарентност во работата на полицијата, како и зајакнување на капацитетите на
информатичко компјутерската технологија и информатичката безбедност  во министерството“
п  риоритетни цели:

 Јакнење  на  професионалните  административни  капацитети  во  министерството  за  исполнување  на  обврските  од
Националната  програма  за  усвојување  на  правото  на  ЕУ  (НПАА)  и  усогласување  на  националното  законодавство  со
законодавството на ЕУ;

 Активно учество во партнерски и останати програми на НАТО;
 Примена на системот на кариера на вработените во МВР со почитување на правата за унапредување и распоредување на

вработените, согласно нивниот стручен и професионален капацитет;
 Имплементација на родовата перспектива и обезбедување подеднаков третман и можности;
 Јакнење на независноста и капацитетите на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални

стандарди,  во  насока  на  ефикасно  откривање  на  непрофесионално  и  незаконито  постапување  на  припадници  на
министерството во случаи на директна или индиректна нивна инволвираност во кривични дејствија;

 Обезбедување потребна и квалитетна ИКТ инфраструктура и човечки ресурси, со имплементација на мерки за задржување
на постојниот ИКТ кадар и стандарди за информатичка безбедност.

Цел на програмата:  Современа, законита и стручна институција насочена кон развој на европските демократски вредности и
владеење на правото. 
Показатели за успешност:

 ефикасен електронски систем за менаџирање со документи; 
 подигање на свеста на вработените за родова еднаквост;
 зголемување на капацитетите во борбата против корупцијата;
 повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР на Република Северна Македонија;
 имплементација на активностите од Годишната национална програма за членство на Република Северна Македонија во

НАТО.



ПОТПРОГРАМА 1: Воведување систем за управување со документи (DMS)
Цел на потпрограмата:  Ефикасен електронски систем за менаџирање со документи
Показател за успешност: 

 овозможување брз проток на информации и 
документи;

 трајно чување и архивирање на документи и 
реализирани работни процеси во деловниот 
систем;

 единственост и унифицираност на 
податоците

Појдовна основа:
Воспоставена
ИТ структура

Планиран  резултат  (одредница)  на  годишно
ниво:
Целосна имплементација на системот 
за управување со документи  

Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организациски

облик/лице
Проект:
„Документ 
менаџмент 
систем“

- прилагодување на 
софтверите кон 
барањата на 
корисникот;
-обука на корисниците 
на системот.

Номинирање на 
двајца службеници на
МВР за отпочнување 
на работниот 
процес/тест период

Имплемнетација на 
Документ менаџмент 
систем

/ / ОСОСК

ПОТПРОГРАМА 2:  „Управување со човечки ресурси“
Цел  на  потпрограмата:  Унапредување  на  капацитетите  за  управување  со  човечки  ресурси  преку  подобрување  на  услугите  кон
граѓаните и интегрирање на родовата перспектива во функционирањето на МВР

Показател за успешност:
 подигање на свеста за родова еднаквост;
 процентуална  застапеност  на  жени  и  мажи

во полицијата по ранг;

Појдовна основа:
- Оперативен план на МВР за 2019г. 
за имплементација на Истанбулска 
конвенција;
-Оперативен план  за 
имплементација и Стратегија за 
родова еднаквост

Планиран  резултат  (одредница)  на  годишно
ниво:
Зајакнување на капацитетите и механизмите за
родова еднаквост



Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финанси

ски
средства

Организациски
облик/лице

Зајакнување на 
институционалните
механизми и 
градење на 
капацитети за 
вклучување на 
родовата 
перспектива во 
креирањето на 
програми и 
политики и 
соодветни буџети

/

изработка на  
Годишен извештај 
за родово 
одговорно 
буџетирање

учество во работна група за подготовка
на Закон за родово базирано насилство

изработен  
Нацрт-Закон за 
родово 
базирано 
насилство

Буџет на
МВР

ОЗРУЧР

Применување на 
рамноправна 
родова застапеност

/

-креирање на копче
на WEB страна  на 
МВР/ информации 
за   родовиот 
концепт;
-подготовка на 
Прашалник  за 
утврдување на 
знаењето на 
полициските 
службеници  за 
превенција и 
спречување на 
семејно насилство

-континуирани 
обуки за 
обезбедување на 
родово сензитивни 
услуги за поддршка
на лица жртви на 
семејно насилство;
- обработка на  50 
прашалници 
и доставување на 
истите до 
надлежни 
организациски 
единици  во БЈБ

-континуирани 
обуки на 
работници во 
БЈБ за 
обезбедување на
родово 
сензитивни 
услуги за 
поддршка на 
лица жртви на 
семејно 
насилство
-презентација на
одговорите од 
прашалниците

континуирани 
обуки на 
работници во 
БЈБ за 
обезбедување 
на родово 
сензитивни 
услуги за 
поддршка на 
лица жртви на 
семејно 
насилство

ОЗРУЧР



ПОТПРОГРАМА 3:  „Зајакнување на капацитетите за  внатрешна контрола,  професионални стандарди и спроведување на
антикорупциска програма“
Цел на потпрограмата: професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата
Показател за успешност:

 обезбедување  на  професионална  служба  и
почитување на основните човекови права;

 зголемување  на  капацитетите  во  борбата
против корупцијата во МВР;

 професионална и континуирана едукација за
борба против корупција

Појдовна основа:
соработка со  
DCAF

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Подобрување на интегритетот на полициските службеници

Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал

2
Квартал 3 Квартал 4 Финансиск

и средства
Организациски

облик/лице
План за интегритет 
на сите работни 
места во МВР

/

-обука за анализа на 
ризик од корупција 
на работните места
-изготвување 
анализа  на ризик од
корупција на 
работните места

/ / /

 средства 
обезбедени 
од DCAF

ОВККИПС

ПОТПРОГРАМА 4:  „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“
Цел на потпрограмата: Осовременување на телекомуникациски и информатички системи во МВР
Показател за успешност:

 зголемување  на  квалитетот  и  брзината  на
мрежата;

 Повисока  безбедност  на  информатичкиот
систем на МВР;

 Обезбедување на интероперабилност на новите
апликации.

Појдовна
основа:
Постоен ИКТ 
систем на 
МВР

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
 Зголемени  телекомукациски можности и олеснета 

достапност;
 Постигнато издвојување на ИНТЕРНЕТ сообраќајот од 

постојната ИНТРАНЕТ мрежа;
 Постигната современа и брза оптичка мрежа која долгорочно 

ќе ги задоволува потребите на МВР од најсовремени сервиси;
 Имплементирана нова платформа на ИС на МВР;
 Воспоставување на нов систем за поддршка на континуирана

работа на ИС на МВР.



Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финанси

ски
средства

Организациски
облик/лице

Проект 
„Воспоставување 
ИКТ центар за 
континуитет во 
работењето и 
опоравување од 
катастрофа“

Набавка и 
инсталација на 
опрема 

технички прием 
на објектот

дизајн и развој 
на системите

развој на 
системите, 
апликациите 
и испорака на 
опрема

системска 
инсталација на 
опремата и 
поставување на
апликативните 
решенија

ЕУ
фондови
ИПА 

ОЕМУС, ОИТ

Проект„Мрежна 
инфраструктура 
за IP телефонија и
миграција на 
телефонски 
централи во VoIP“

- Инсталација на
опремата
-Технички 
прием на 
опремата

инсталација на 
опремата во (СВР
-Охрид, СВР  
Куманово, СВР 
Тетово, МРТВ, 
Комплекс ЕБР 
„Ѓорче Петров“

/ / /
сопствени
средства ОИТ

Проект „Уреди за 
климатизација на 
систем сали“

Инсталација на 
нови 
индустриски 
клима уреди 

изготвување
тендерска
документација /

постапка за 
јавна набавка

инсталација на 
нови 
индустриски 
клима уреди

сопствени
средства

ОИТ

Проект„Изградба 
на безбедна 
ИНТРАНЕТ 
мрежа“

Подготовка на 
техничко 
решение /

изготвено
техничко
решение / /

сопствени
средства

ОИТ, ООЈСП, Консултант

Проект „Оптичка 
мрежа на МВР“

-набавка на 
опрема за II 
фаза;
- инсталирање 
на црево и 
оптички кабел;

на релација 
Миладиновци –
ГП„Богородица“

технички 
прием на 
опремата од II 
фаза

ископ и 
положување 
црево за 
оптички кабел
на релација 
Градско - 
Прилеп

инсталација  на
опрема  од  III
фаза

сопствени
средства  и
ИПА

ОИТ, ОФП, ООЗР



-набавка на 
опрема за 
IIIфаза
-инсталација на 
опрема од  II 
фаза

ПОТПРОГРАМА 5:„Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“
Цел на потпрограмата: Полноправно членство во НАТО
Показател за успешност:

 исполнување на обврските од Акциониот 
план за членство во НАТО и Партнерските 
цели за членство во НАТО

 обучен персонал со сертификати за мировни 
мисии

Појдовна основа:
- Завршена прва фаза
од пристапувањето 
во НАТО (пристапен 
протокол)
- Потреба од 
неопходна надградба
и унапредување на 
постојните мерки за 
безбедност на КИ

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
- Полноправно членство во НАТО;
- Надградба и унапредување на постојните безбедносни
   мерки за класифицирани информации

Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организацис

ки
облик/лице

Интеграција во 
НАТО 

Исполнување на 
партнерската цел Г1107
(согласно ПАРП 
проценката и Обука за 
учество во мировни 
мисии

отпочнување  со
изработка  на
дата-базата  од
полициски
службеници-
учесници  во
мировни мисии

работна  средба
со  претставници
од  МО/ГШ  на
АРМ

/ / / СБИ



Обука за меѓународен 
кризен менаџмент

учество на 
меѓународна 
вежба „Joint 
reaction“

учество на 
работилница 
„СМЕР“ / / / СБИ

Имплементацијата на 
активностите 
поврзани со 
Програмата за 
продолжување на 
реформите

реализација на 
активностите 
на работната 
група поврзани 
со правни 
прашања од 
областа на МВР 
за 
пристапување 
на РСМ во 
НАТО

- материјално 
техничко 
доопремување и 
надградба на 
постојните 
мерки за 
физичка 
безбедност на 
регистарот на 
МВР;
- изготвување 
евиденција/ 
регистар за 
припадници на 
МВР/БЈБ по 
работни 
позиции кои во 
согласност со 
своите 
надлежности ќе 
имаат пристап 
до НАТО 
документи и 
иницирање 
постапки за 
издавање 
соодветни 
сертификати за 
истите.

/ /

има
одобрување за
финансиски
средства  кои
ќе  произлезат
за
метеријално-
техничкото
опремување

СБИ



Безбедност на 
класифицирани 
информации

Изготвување на 
Оперативни 
процедури за 
безбедност на 
системите

изработка и 
одобрување на 
документација 
за акредитација
на КИС за 
Регистар за 
странски 
(ЕУ/НАТО) 
класифицирани
информации до 
степен „Строго 
доверливо“

/ /

процедури во 
врска со 
Проект:
„Изградба на 
безбедна 
Интранет 
мрежа“

/ СБИ

Стандарди/потреби за 
е-систем:
криптографска 
заштита, контрола на 
пристапот, следливост 
и други предуслови за 
акредитација

/ /

анализа и 
проценка за 
надградба на 
безбедносни 
мерки во врска 
со проект 
„Изградба на 
безбедна 
Интранет 
мрежа“

/ / СБИ



Б. Иницијативи на МВР утврдени во Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија

Иницијатива
Временска рамка за подготвување

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 
4

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

Закон  за изменување и дополнување 
на Законот  за пријавување на 
живеалиштето и престојувалиштето 
на граѓаните

/ /

септември
2019г.

/ /
Оддел за граѓански работи

(ОГР)

Закон  за изменување и дополнување 
на Законот  за патните исправи на 
државјаните на Република Северна 
Македонија

/ /

септември
2019г.

/ / ОГР

Закон  за изменување и дополнување 
на Законот  за лична карта / /

септември
2019г. / / ОГР

Закон за промет и заштита на 
експлозивни материи / / /

декември
2019г. / ОГР

Закон  за изменување и дополнување 
на Законот  за гранична контрола /

јуни
 2019г. / / /

Оддел за гранични работи и
миграции (ОГРМ)



       В. Мерки и активности кои произлегуваат од работата на МВР
ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА:  Донесување подзаконски акти и други интерни акти и годишни планови за одделни прашања на
ниво на МВР, со  цел усогласување со постојните законски прописи и овозможување целосна нивна имплементација, следливост  и
отчетност
Показател за успешност: 
Усогласени и донесени подзаконски акти и годишни планови на ниво на МВР
Активност Временска рамка за извршување

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

Изготвување  Годишен  план  за  обука
за МВР за 2019г. 

изготвен 
Годишен План за обука 
на МВР за 2019г.

/ / / / ОПСПУЧР

Изготвување Годишен план за јавни
набавки за потребите на МВР за 2019г.

изготвен Годишен план 
за јавни набавки на МВР
за 2019г.

/ / / / ООЗР

Изготвување  Годишен  План  на  МВР
за  внатрешна  ревизија  во  текот  на
2019г.

Изготвен  Годишен план
на  МВР  за  внатрешна
ревизија во  2019г.

/ / / /
Одделение за 
Внатрешна ревизија

Бр. 16.2-23855/1                                                                                                                                                                   МИНИСТЕР ЗА ВНАТЕШНИ  РАБОТИ
Скопје, 21.03.2019 година                                                                                                                                                                     Оливер Спасовски


