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Транспарентност во работата, информирање на 
јавноста и граѓаните за прашања кои се поврзани со 
извршувањето на надлежноста на Министерството, а 
особено доменот на полициското постапување како битен 
сегмент од општественото делување, претставуваат значаен 
показател за имплементацијата на европските стандарди и 
применувањето на демократските начела во полициското 
работење при одржување на системот за јавна безбедност.  

Изработката на стратешките документи кои имаат 
информативен карактер, како алатка за приказ и отчетност 
за сработеното се во насока на зајакнување на интегритетот 
на институциите, интензивирање на довербата и 
соработката со граѓаните, со што позитивно се влијае на 
севкупната безбедност и сигурност во државата.  

Од друга страна, ваквиот статешки пристап, дополнително ги стимулира процесите за следење 
на состојбите и прогресот во остварувањето на приоритетните цели, со што во континуитет се јакне 
улогата на процесите за статешко планирање и насочено постапување. Истите несомнено 
претставуваат предуслов за навремено, проактивно и поуспешно делување и Министерството ги 
применува во континуитет.    

Поаѓајќи од целите за информирање на јавноста, како и почитување на обврските за 
информирање на органите на власта, Министерството за ванaтрешни работи го изготви годишниот 
извештај како сублимат на позначајните резултати остварени во текот на 2019 година. Извештајот се 
базира на клучните показатели за имплементација на европските стандарди, реализацијата на 
годишните програми и планови за работа, Стратешкиот план на Министерството, Стратегијата за 
развој на полицијата, како и реализација на други позначајни и пообемни проекти и планирани 
активности.  

Имајќи го во предвид карактерот и важноста на полициските работи, во овој документ посебен 
осврт е даден на состојбите и позначајните резултатите кои се постигнати во доменот на полициските 
работи, особено во борбата за спречување на криминалот во клучните области, обезбедувањето на 
државните граници, мерките за одржување на јавниот ред и мир и безбедноста во патниот сообраќај.  

Годишниот извештај на Министерството за внaтрешни работи за 2019 година, се изготвува во 
форма на јавен документ и истиот официјално ќе биде објавен на интернет страната на 
Министерството. 
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1.1.ОДДЕЛ ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
Подготовката на државата за процесот на 

пристапните преговори и исполнувањето на 
барањата, согласно Агендата на Европската Унија, 
беа врвен приоритет за постапување во 2019 година. 
Во таа насока, Одделот активно ги координираше 
сите процеси поврзани со европската интеграција, 
од аспект на Поглавјето 24 Правда, слобода и 
безбедност, а активностите меѓу другото вклучуваа  
и соработка со Европска Унија преку Секретаријатот 
за европски прашања и директно во соработка со 
Делегацијата на Европска унија во Северна 
Македонија. Соработка се рефлектираше преку: 
доставување на редовни извештаи до ЕК, придонес 
кон Извештајот на ЕК за мониторинг на 
механизмот за суспензија на визна либерализација во РСМ, состаноци со експерти на ЕК, 14-ти 
состанок на Поткомитетот за правда и внатрешни работи, координација на активностите од 
делокруг на МВР во другите поткомитети во рамки на Комитетот за стабилизација и асоцијација, 
Оценска мисија за борба против организиран криминал и корупцијата, Министерски Форум за 
правда и внатрешни работи ЕУ/Западен Балкан). Потоа, беа преземени и активности за 
подготовка за отпочнување преговори за членство на земјата во ЕУ (Национална програма за 
усвојување на правото на ЕУ-НПАА, објаснувачки скрининг состаноци), учество во работни 
групи, како и координација и учество на обуки, семинари, работилници. 
Во рамки на Одделението за ИПА, беа преземени следните активности: програмирање, 
мониторинг, следење на спроведување на активности, координација при имплементација, 
одржување работни состаноци и организирање на Управни комитети поврзани со проектите на 
ИПА и проект „Преминуваме граници“, ревидирање на Регистар за ризици за ИПА I и ИПА II 
програмата, изработка на табели за следење на ревизорски наоди, квартални извештаи за 
преземени корективни мерки за ИПА I и ИПА II програмата и акциски план, квартално 
известување за утврдени неправилности, проценка на ризик за имплементација на проект и план 
за посета за проект од ИПА 2014, ревидирање на план за мониторинг и годишен план за проекти, 
учество во улога на набљудување на ТАИБ, верификација и одобрување на трошоци за 
имплементација на проекти, како и координирање на активностите во врска со проекти кои се 
реализираат во рамките на ИПА повеќекорисничка програма. 
Проект ,, Изработка на алатка за надградба на ИБАС за постапување по предметите за азил“-
УНХЦР. Во рамките на ИБАС-азил наменет за потребите  на Секторот за азил завршенa е 
имплементацијата на проектните активности произлезени од потпишаниот меморандум во 2017 
година. Покрај изработката на софтверско решение за системот со средства од страна на УНХЦР, 
набавена е хардверска опрема за Секторот за азил, која се состои од компјутерски единици, 
оперативен систем и лиценци. Проект ,,Интегрирана база за странци, вклучувајќи податоци од 
областа на азилот, миграциите и визите“ –	 ИОМ. Во рамките на ИБАС -азил наменет за 
потребите на Секторот за странци беше потпишан договор со ИОМ за финансирање на 
изработка на спецификација и тестирање на ИБАС системот во делот за потребите на секторот.  

 

•Интензивирање,	 координација	 и	
следење	 на	 имплементација	 на	
европските	стандарди;	
	
•Исполнување	на	обврските		
	
•Подготовка	 на	 процесот	 за	
отпочнување	 на	 пристапните	
преговори	 за	 членство	 во	
Европската	Унија.	
	



	

	

Од страна на Секторот за меѓународна 
соработка, во извештајниот период беа 
реализирани  многубројни активности и 
тоа склучени  билатерални договори и 
протоколи, претседавање на 
Министерството за внатрешни работи со 
Управната група на Меѓународниот 
центар за развој на миграциска политика 
– ИЦМПД, како и организирање на 
состаноците на Одборот на 
иницијативата за интегрирано 
управување со внатрешната безбедност.  
Меѓу позначајните билатерални договори 
и протоколи се издвојуваат: протоколот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и 
Владата на Република Бугарија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе, 
договор со Владата на Сојузна Република Германија за соработка во борбата против криминалот, 
склучените меморандум, договор,  
 како и протоколи меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија 
и Министерството за внатрешни работи на Република Косово за зајакнување на соработката во 
областа на внатрешната контрола, за реципрочно признавање возачки дозволи, за вршење на 
гранични проверки на железнички сообраќај, во областа на безбедноста на поголеми јавни 
настани, како и за формирање заеднички работни тимови.  
 Потоа, договори за донација и тоа меѓу Министерството за внатрешни работи на Република 
Северна Македонија и Амбасадата на Сојузна Република Германија во  Северна Македонија, како 
и со Сојузното министерство за внатрешни работи, градежништво и татковина на Сојузна 
Република Германија, 
 како и договор со Министерство за внатрешни работи на Чешка Република за користење на 
финансиска донација дадена од страна на Чешка Република за поддршка за зголемување на 
капацитетите за заштита на границите и борбата против криумчарењето на мигранти и трговија 
со луѓе. 
 Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за 
отворање на заеднички граничен премин Лојане -Миратовец, склучени договори со Владата на 
Република Србија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе, за соработка во 
областа на криумчарењето мигранти, за воспоставување заеднички контроли на граничниот 
премин за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија)-Прешево 
(Република Србија), како и протокол со Министерството за внатрешни работи на Република 
Србија за начинот на вршење на гранични проверки на граничниот премин Табановце -
Прешево.  
 Во овој период од македонска страна беа потпишани и имплементациски протоколи помеѓу 
Министерството за внатрешни работи–Биро за јавна безбедност и Врховен командант на 
Граничната служба за Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на 
Република Полска за соработка во борбата со организиран криминал и други видови криминал.  
 Потоа следат протоколи за изменување на протоколот со Министерството за внатрешни работи 
на Република Словенија, Полицијата, за заеднички патроли на територијата на Северна 
Македонија во рамки на заедничка операција, како и протокол за соработка во областа на 
Европските интеграции, потпишан во Подгорица. 
 



	

	

1.2.ОДДЕЛ ЗА ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
Одделот за информатика и 

телекомуникации континуирано извршуваше 
работи и задачи за одржување и надградба на 
информатичко техничките и телекомуникациите 
системи на Министерството за внатрешни 
работи, а во рамките на својот делокруг на работа, 
активно партиципираше и во процесите за 
спроведување и реализација на стратешки 
планови и отпочнатите проекти за подобрување 
на стандардните процедури  и имплементација на 
европските стандарди. 

  

Во делот на извршувањето на тековните активности, во рамките на Секторот за информатичка 
технологија, персонализирани се 704.166 лични документи, извршени се 637 масовни обработки 
на податоци, реализирани се 17 обуки на корисници за апликативни решенија во кои се обучени 
508 лица, извршена е инсталација на 422 компјутери, а 157 компјутери се сервисирани. Тековното 
одржување е спроведено на 3.500 компјутери, додека во 4.222 случаи преземени се активности за 
определување, одземање и ажурирање на пристап за корисниците на ИТ системите.		

Во однос на активности за развој на информатичката технологија, целосно се завршени 
проектите за миграција на старите виртуелни сервери на нова виртуелна инфраструктура, 
пропратени со инсталација на нови верзии на системски софтвер,  извршена е надградба на 
системот за нови лични документи, завршена е изработката и во продукција е ставена веб 
апликација за евидентирање на променети матични броеви, изработено е софтверско решение за 
потребите на EUWBForum, во чии рамки имплементирана е Web апликација за регистрација на 
делегации учесници на министерскиот форум помеѓу земјите членки на ЕУ и земјите од Западен 
Балкан организиран во нашата земја и Web апликација за статистички прегледи на веќе 
регистрирани делегации учесници на форумот ЕУ-Западен Балкан. Исто така извршена е 
надградба на апликацијата за Билтен на дневни настани за СВР Штип, СВР Куманово и СВР 
Велес и надградба на системот за е-учење,  каде е прикачена обуката за родова еднаквост.  

Во рамки на проектот за набавка на опрема за имплементација на Business Continuity and 
Disaster Recovery систем и модернизација на примарната ИТ инфраструктура, усвоен е 
проектниот план, извршена е бизнис анализа на процесите за развој на новите кориснички 
апликации, извршена е анализа на базите на податоци кои треба да се реплицираат, со 
изведувачот на проектот континуирано се одржуваат работни состаноци и на месечно ниво се 
следи напредокот на проектот и започната е испораката на дел од опремата.  Целосно е завршена 
првата фаза од проектот Електронски записник за увид на сообраќајна незгода, односно 
решението е ставено во продукција, за што обучени се 125 полициски службеници и поставени се 
43 нови компјутери. Исто така, завршен е и делот на програмирање за апликацијата за 
пребарување по царинска декларација. 

Секторот за информатичка технологија дава техничка поддршка и презема активности за 
имплементација на апликативно решение за аналитичка база за оружје наменета за контакт 
точката за оружје, кое се спроведува со асистенција на SEESAC како донатори на решението, а овој 

 

•Надградба	 на	 информатичките	
системи	на	МВР;	
•Инсталација	 на	 нови	 верзии	 на	
системски	софтвер;	
•Одржување	 на	 системот	 за	 пренос	
на	класифицирани	информации;	
•Обнова	 на	 терминалите	 и	
надградба	на	ТЕТРА	системот		
•Модернизација	 на	
телекомуникациската	опрема.	
	



	

	

Сектор исто така е вклучен и дава консултативно -техничка поддршка на проектот за надградба 
на постојното решение ИБАС во делот за постапување по предмети од азил.  

Во рамките на проектот за воспоставување на единствен регистар на население чиј носител е 
Министерството за информатичко општество и администрација, завршени се сите активности 
кои се во доменот на Министерството за внатрешни работи, за што е извршено усогласувањето 
на Протоколот за размена на податоци со МВР, изготвени се програми за екстракција на 
податоци и автоматско поставување на датотеките и изготвен е веб сервис за променети матични 
броеви. 

Во рамките на Секторот за телекомуникации, покрај одржувањето на функцијата на сите 
технички телекомуникациски системи, преземени се и активности за одржување на системот за 
пренос на класифицирани информации, достава на клучеви и специјални документи до сите 
крајни корисници. Во 2019 година процесуирани се околу 6.000 дојави на дефекти и побарувања 
за техничка поддршка, континуирано се преземани активности за програмирање, 
репрограмирање, инсталација и демонтажа на сите типови на ТЕТРА терминали за сите крајни 
корисници и AVL апликацијата на системот, вклучувајќи и обука на крајните корисници. Во 2019 
година, набавени се 1.000 парчиња на нови ТЕТРА рачни терминали, со што е извршена обнова 
на ТЕТРА терминалите по нивна 10 годишна употреба.  

Во однос на реализацијата на повеќегодишната ИПА програма за воспоставувањето на ИКТ 
систем за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работењето, извршено е 
усогласување на потребната техничка документација за дизајнот на ИКТ системите, започната е 
испораката на дел од опремата и реализирани се две обуки за користење на новиот ИКТ центар 
во Прилеп. Исто така извршена е надградба на ТЕТРА системот – четврта фаза и Имплементација 
на проектот за единствениот број за итни повици Е112, чиј носител е Центарот за управување со 
кризи. Во рамките на проектот Дата центар за опоравување од катастрофи инсталирани се 6 
радио линкови со зголемена брзина и овозможена е конекција од МВР до Дата центарот во 
Прилеп. 

Во телекомуникациската област, продолжени се активностите за надградба на  VoIP телефонијата 
во МВР, при што старите телефонски централи постепено се исклучуваат од мрежата. Извршена е 
инсталација на мрежна опрема, рутери, свичеви и целосна миграција на аналогниот телефонски 
систем во ИП телефонски систем во СВР Куманово, СВР Велес, СВР Охрид и организациските 
единици сместени во комплексот Ѓорче Петров. Инсталирани се преку 300 нови ИП телефонски 
приклучоци.  

Во рамките на новиот договор за испорака на телекомуникациски услуги од страна на телеком 
оператор, реализирани се два нови проекти кои се однесуваат на модернизација на телефонскиот 
систем кој се користи за поврзување со јавните телекомуникациски оператори и мрежи и 
воведување на систем за опслужување на бројот „192“, со што застарената технологија беше 
заменета со нова опрема и софтвер базирани на најсовремените ИП технологии и SIP 
протоколот, кои дополнително се заштитени со соодветна безбедносна опрема.  

Секторот за телекомуникации учествуваше во изработката на техничка спецификација за 
потребите на проектот за намалување на ризикот од пролиферација на оружје и муниција, кој се 
спроведува со поддршка на ОБСЕ, а во врска со истиот инсталирана е телекомуникациска опрема 
во 15 ПС за ОДГ.  Во мрежата на МВР телекомуникациско се поврзани седум нови пунктови за 



	

	

регистрација на моторни возила, формирана е телекомуникациска концентрација на ГП  
Прешево, а на ГП Белановце е формиран телекомуникациски центар. 

 

1.3. ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ РАБОТИ 
Во доменот на надлежностите на Секторот за 

управно надзорни работи издадени се 254.999 
(212.918)1  лични карти, определени се 29.803  (30.964) 
нови матични броеви и донесени се 3.359 (3.439) 
решенија за промена на личното име. Во 2019 
година издадени се 324.303 (288.295) патни исправи 
и 23.004 ( 21.031) одобренија за патување во 
странство на деца до 14 години. На барање на 
надлежните судови издадени се 43 (85) патни 
исправи со одреден рок на важење, а поради 
изречени судски забрани за издавање на патни 
исправи, односно нивно одземање, донесени се 582 
(342) решенија за одбивање на барања за издавање 
на патни исправи или за одземање на патни 
исправи, додека согласно член 7-а од Законот за 
личната карта, донесени се 407 решенија за забрана за преминување преку државна граница. Во 
дипломатско-конзуларните претставништва на Северна Македонија во странство, издадени се 
3.815 (3.761) патни исправи. Оваа година издадени се 53.606 (56.656) уверенија за државјанство, а 
при спроведување на постапките по барање за прием или отпуст од државјанство, позитивни 
решенија за прием во државјанство се донесени за 1 059 (1.115) лица, додека за 1.326 (1.379) лица 
донесени се позитивни решенија за отпуст од државјанство.  
Секторот за оружје, експлозивни и опасни материи, агенции за обезбедување и детективска 
дејност, вршеше надзор над правни лица кои вршат промет со оружје и муниција, експлозивни 
материи, запални течности и гасови, изготвуваше одобренија за превоз на оружје, муниција и 
експлозивни материи. Во 2019 година, донесени се 384 решенија за одземање оружје и дозвола за 
оружје, од кои во кривична постапка донесени се 143 решенија, во прекршочна постапка 122 
решенија и во управна постапка 175 решенија. Во постапка за легализација на оружје, позитивно 
се решени 129 барања, додека за 30 барања е донесена негативна одлука.Во врска со стекнувањето 
на правата за поседување на оружје, поднесени се вкупно 6.897 (6.177) барања за издавање 
одобренија за набавување на оружје, при што позитивно е одлучено за 2.633 (1.433) барања,  а  
2.039 (1.971) барања се одбиени. Издадени се 4.986 (6.044)  дозволи за оружје на физички лица, три 
(14) дозволи за поседување оружје на правни лица и 52 (23) дозволи за носење на оружје (за 
вработените во правните лица кои вршат приватно обезбедување).  Новорегистрирани се вкупно 
2.732 парчиња оружје, и тоа: 2.682 парчиња оружје кај физички лица, девет парчиња оружје кај 
стрелечки и ловечки организации, 36 парчиња оружје кај агенциите за приватно обезбедување и 
пет парчиња оружје се регистрирани кај правни лица кои вршат приватно обезбедување за 
сопствени потреби.  

																																																													
1	Податоците	во	заградата	се	од	претходната	година	

 

	•Издадени	254.999	лични	карти,	
324.303	патни	исправи,	4.986	
дозволи	за	оружје	на	физички	
лица,	а	регистрирани	се	520.758	
возила;	
•Даден	придонес	за	ревидирање	
на	Националната	стратегија	за	
контрола	на	мало	и	лесно	оружје	
на	Северна	Македонија	и	
усогласување	со	директивата	на	ЕУ	
во	делот	на	трајно	
онеспособување	на	оружјето.	



	

	

Наведениот сектор преку свои претставници (членови и национално контакт лице) активно 
учествуваше во работата на Националната Комисија за мало и лесно оружје (НКМЛО), а во овој 
домен беа преземени и активности за ревидирање и усогласување на Националната стратегија за 
контрола на мало и лесно оружје на Северна Македонија и нејзиниот акциски план, кои на 
05.02.2019 година беа усвоени од Владата на Северна Македонија. Претставници на Секторот, 
активно учествуваа во работата на работните групи за изготвување на предлог закони за 
изменување и дополнување на законите и подзаконски акти во оваа област, од кои позначајни се 
активностите за усогласување со директивата на ЕУ во делот на трајно онеспособување на 
оружјето.  

Секторот учествува во постапките за пуштање во промет (верификација) на експлозивни материи 
на територија на Република Северна Македонија и издава одобренија за верификација на истите. 
Во овие рамки, Секторот изготвуваше согласности за локација на магацини за складирање на 
оружје и муниција, експлозивни материи и складови за запални течности и гасови, а преку 
електронскиот систем на Е-дозволи (ЗЕЛС) издаваше и мислења (согласности) за застапеност на 
мерките за заштита и безбедност на нови инвестициони објекти. Секторот со свои претставници  
учествува на работните состаноци на работната група во Министерството за економија, за 
Поглавјето 3.01 Слободно движење на стоки за подготовка на Националната програма за 
усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции на РМ за 
преговори за членство во ЕУ.  

Во Секторот за азил примени се 452 барања за признавање право на азил, за вкупно 490 лица. 
Република Северна Македонија по основ на признаено право на азил згрижува 14 лица со статус 
на признаен бегалец, а донесени се 200 решенија за лица на кои им се продолжи правото на 
престој заради супсидијарна заштита.  

Во областа на сообраќајот, годинава се регистрирани вкупно 520.758 (539.334) возила. Прва 
регистрација е извршена на 50.659 (43.406) возила, од кои 7.993 (10.708) се нови возила, а 42.666 
(32.698) се половно-увезени возила. Регистрацијата е продолжена на 470.099 (495.733) возила. Оваа 
година, издадени се 105.029 (105.204) возачки дозволи, од кои 26.088 (21.141) се издадени на лица 
кои за прв пат положиле возачки испит. Од судовите примени се 14.868 решенија со изречена 
заштитна мерка “забрана за управување со моторно возило“, 94 решенија со санкција “престанок 
на важење на возачката дозвола” и 195 со санкција  “забрана за стекнување со возачка дозвола”. 
Во 2019 година донесени се 15 позитивни и едно негативно решение за овластување на правни 
лица за вршење технички преглед на возила и 16 решенија за одземање на овластување. Издадени 
се 54 лиценци за работа на авто школи, седум решенија за забрана за работа на авто школа во 
траење од 30 дена и 20 решенија за одземање на категорија за оспособување на кандидати за 
возачи во авто школа. 

1.4.ОДДЕЛ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, СУДСКИ ПОСТАПКИ И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 



	

	

Во областа на нормативно правните работи, 
односно извршување на обврските за учество и 
донесувањето на законските и подзаконските 
прописи кои се во надлежност на Министерството 
за внатрешни работи, карактеристични се 
активностите кои се поврзани со изготвувањето и 
донесувањето на Законот за Агенцијата за 
национална безбедност и Закон за координација на 
безбедносно – разузнавачка заедница, со што се 
заокружи процесот за реформирање на Управата за 
безбедност и контраразузнавање. Во рамки на 
наведениот реформски процес, а како дел од пакетот 
прописи кои се донесени со цел за воспоставување 
на реформата, извршени се и измени и 
дополнувања Законот за внатрешни работи, 
Законот за следење на комуникациите и Законот за 
странци. Во 2019 година изготвен и донесен е и 
Закон за изменување на Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата, чија цел е надминување 
на недоследностите и проблемите кои произлегуваа од практичната имплементација на Законот 
за безбедност на сообраќајот на патиштата и поефикасно функционирање во областа на 
безбедноста во сообраќајот. Во рамките на процесот за усогласување на прописите со новиот 
Закон за прекршоците, изготвени се измени и дополнувања на 19 закони кои се наоѓаат во 
собраниска постапка. 

Оваа година се донесени и две измени и дополнувања на Колективниот договор на 
Министерството за внатрешни работи, кои се поврзани со промените на организациската 
структура во СВР Скопје, како и утврдувањето на додаток на плата за работните места во областа 
на информатиката и телекомуникациите.  

Во рамките на Одделението за нормативно правни работи, во 2019 година донесени се вкупно 
шест нови подзаконски и интерни прописи (уредби, правилници или упатства). Ревидирање, 
измена или дополнување е извршено на вкупно 47 акти од ваков вид, а дадени се и повеќе правни 
мислења по конкретни законски прописи, подзаконски и интерни акти, вклучувајќи ги и 
иницијативите кои се поведени пред Уставниот Суд. Одделението за нормативно - правни работи 
преку свои претставници активно учествуваше во преговорите за склучување на Протоколот со 
Владата на Република Бугарија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе, 
Протокол со Владата на Република Грција за соработка во областа на борбата против трговија со 
луѓе; Договорот со Владата на Сојузна Република Германија за соработка во борбата против 
криминалот и Договорот со Владата на  Република Србија за воспоставување заеднички 
контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај - Табановце– Прешево. Истото 
одделение континуирано е вклучено во процесот на предлагање активности и известувања за 
реализирани активности на Одделот кои се опфатени со Стратешкиот план на Министерството, 
како и предлагање на акти и материјали (иницијативи) од Министерството за Годишната 
програма за работа на Владата на Република Северна Македонија. 

Од страна на Одделението за логистика и координација на активностите поврзани со Владата на 
Република Северна Македонија, беа изготвени поголем број на информации и решенија во врска 

 

•Следење	на	законската	регулатива	
и	ревидирање	на	подзаконските	
прописи	кои	се	во	надлежност	на	
МВР;	
•Активно	учество	во	процесот	за	
реформа	на	безбедносно-
разузнавачкиот	систем;	
•Имплементација	на	системот	за	
управување	со	ефектот	на	
работниците		
•Во	организациските	единици	за	
потребите	на	Министерството	
вработени	се	728	лица,	спроведени	
28	дисциплински	постапки	и	
изготвени	202	решенија	за	
распоредување.	



	

	

со активностите на Министерството за внатрешни работи, дадени се повеќе мислења по 
информации и дописи од други органи на државната управа и слично, а во оваа насока 
изготвени и донесени се 14 меморандуми, 12 договори и 10 други видови акти (информации, 
решенија за именување, извештаи и одлуки). Во делот на судските постапки, во 2019 година 
евидентирани се вкупно 3.574 (2.362) тужбени барања против Министерството за внатрешни 
работи, од кои најголем дел се по основ надоместоци од работен однос. Покрај застапувањето во 
судските постапки, Секторот презема активности за имотно правна заштита на министерството, 
како и пренесување на правата на користење на движен и недвижен имот. Претставници од овој 
сектор учествуваат и во Комисиите за изрекување дисциплински мерки и материјална 
одговорност. 
Во рамките на Одделението за управување со човечки ресурси при овој Оддел, спроведена е 
соодветна постапка за вработување на вкупно 728 лица, а врз основа на Законот за работни 
односи склучени се и 69 договори за ангажирање. Во делот на дисциплинската одговорност 
спроведени се 38 (44) дисциплински постапки, при што престанок на договорот за вработување е 
изречен во два случаи, а изречени се 26 парични казни. За остварување на правото на пензија по 
сила на закон донесени се 250 решенија, додека законската можност за продолжување на 
договорот за вработување ја искористиле вкупно 131 работник. Во организациските единици за 
потребите на министерството спроведени се 39 интерни огласи за распоредување, изготвени се 
202 решенија за распоредување, 46 наредби за извршување на работи и работни задачи, 447 
решенија за користење на платено или неплатено отсуство и 435 решенија за службено патување 
во странство. Во оваа област донесени се повеќе видови на други акти за остварувањето на 
правата од работен однос, а исто така преземени се и активности за измена на актите за 
организација и систематизација на работните места, потоа имплементацијата на системот за 
управување со ефектот на работниците, спроведување на процесот за оценување, стручното 
оспособување и усовршување, како и спроведување на систематските здравствени  прегледи. 
 
1.5.ОДДЕЛ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА, КРИМИНАЛИСТИЧКИ ИСТРАГИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ 
Постапувајќи како внатрешен контролен механизам, 
Одделот за внатрешна контрола, криминалистички 
истраги и професионални стандарди, континуирано 
преземаше мерки за утврдување и спречување на 
појавите на незаконито, непрофесионално и неетичко 
постапување на вработените во МВР, а во оваа насока 
интензивно работеше на документирање и 
расчистување на случаите каде постои злоупотреба на 
службената положба, несовесно работење, 
пречекорување на законските овластувања или други неправилности во работењето на 
вработените во МВР.  

Одделот е координатор на активностите  од Акциониот план за имплементација на обврските за 
Министерството за внатрешни работи, кои произлегуваат од извештајот на ГРЕКО за евалуација 
на РСМ – петти круг, на тема ,,Спречување на корупцијата и промовирање на интегритет кај 
централната власт (највисоките извршни функции) и органите за спроведување на законот“, за 
што активностите се во завршна фаза, односно изготвени се работните верзии на Планот за 
интегритет  и Етичкиот кодекс за вработените во МВР. Посебен акцент оваа година е ставен на 

 

	•	 Имплементација	 на	
обврските	 од	 извештајот	 на	
ГРЕКО;		
•	 Преземени	 мерки	 за	
испитување	на	1.371	случаи;		
•	 Изготвени	1.267	одговори	
и	известувања	до	граѓани.	



	

	

развивање на Планот за интегритет за сите вработени во Министерството, усогласен со 
стратегиите на Владата за борба против корупцијата и зајакнување на интегритетот и 
професионалноста во државните институции. 

Во делот на континуираното стручно усовршување и јакнење на интегритетот на вработените во 
Министерството, од страна на Одделот, тековно се одржуваат работилници на кои се презентира 
Програмата за јакнење на полицискиот интегритет, како и други планирани обуки и 
работилници во земјата и странство, а исто така се работи и на интензивирање на соработката на 
меѓународен план.  

Во 2019 година преземени се мерки за испитување на 1.371 (1.382) случаи каде биле посочени 
пречекорувања или злоупотреби на службената положба и овластување, а примени се 582 (656)  
писмени претставки од граѓани,  што претставува намалување за 11,3 % во споредба со минатата 
година, а намален е и бројот на усно поднесени претставки - 252 (261) и примени анонимни 
поднесоци - 125 (160). Писмени реакции во вид на претставки, жалби и поплаки против работата 
на вработените во Министерството за внатрешни работи се добивани и преку невладини 
организации, вкупно -  29 (29) од кои 26 преку Хелсиншкиот комитет за човекови права на 
Република Северна Македонија и по една преку Македонска преродба, Единство на 
македонскиот народен отпор и Центар за развој на ромска заедница. 

Имплементацијата на процесите за јакнење надворешниот механизам за контрола на работата 
на лицата со полициски овластувања, односно воспоставената посебна единица кај Народниот 
правобранител – механизам за граѓанска контрола, резултира со зголемување од 53 % кај бројот 
на добиени претставки од Народниот правобранител - 49 (32). 

Поднесените претставки најчесто се однесуваат на забелешки за непрофесионално постапување 
на одредени овластените службени лица во смисла на непреземање на службени дејства по однос 
на одреден настан или се изразува незадоволство од преземените мерки и активности,  а во дел од 
претставките се изнесуваат забелешки по однос на видот и висината на санкциите изречени за 
сторени прекршоци, начинот на изготвување на записници за случени сообраќајни незгоди, 
начинот на постапување на полициските службеници при преземање на полициските 
овластувања  и слично.  

Покрај добиените претставки, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и 
професионални стандарди постапуваше врз основа на сопствени податоци и сознанија, по 
добиени известувања,  како и по барања што ги доставуваат или непосредно ги презентираат 
работниците на Министерството. Tака, во овој период се добиени и 193 (226) службени 
материјали (службени белешки, информации, телеграми) од организациските единици во МВР 
во кои сe укажува на одредени неправилности или незаконитости сторени од вработени во МВР. 

Oд  вкупно 1371 (1.382)  случаи за кои се вршени проверки,  во 610 (614) случаи  констатирано е дека 
наводите изнесени во нив се неосновани, во 181 (131) случаи се основани, за 165 (232) предмети  
нема доволно докази за да се потврдат или отфрлат наводите во претставката, 48 (47) се делумно 
основани, а 19 (12) случаи се решени на друг начин. За утврдените неправилности, против 334 (338) 
полициски службеници изречена е задолжителна мерка за поведување на постапка за 
утврдување на одговорност пред надлежна Комисија за утврдување на дисциплинска 
одговорност. За 163 (174) лица е изречена мерка - укажување, за 27 (25) вработени е изречена мерка 
покренување на постапка за надомест на штета - материјална одговорност, за 20 (22) вработени е 
изречена задолжителна мерка оддалечување односно суспендирање од работно место до 



	

	

завршување на дисциплинската постапката, 44 (51) се упатени на психолошко -психијатирски 
преглед, додека  на 44 (37) вработени  им е одземено службеното оружје.  

Во случаите каде се утврдени незаконитости во постапувањето на овластените службени лица 
кои имаат обележја на кривично дело, од страна на ОВККИПС се поднесени седум (15) кривични 
пријави против 10 (19) вработени во МВР за сторени девет (19) кривични дела, од кои пет  
кривични дела „злоупотреба на службената положба и овластување“ и по едно кривично дело 
„фалсификување исправа“, „тешка телесна повреда“, „мачење и друго нечовечно или 
понижувачко постапување и казнување“ и „малтретирање во вршење на служба“. Покрај ова, 
доставени се и 166 (198) известувања до Основните јавни обвинителства во Северна Македонија, 
од кои 95 (145) се за известување на надлежниот јавен обвинител за негово запознавање и 
евентуално постапување, а 71 (53) Известувања се доставени по барање на OJO.  
Изминатата 2019 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и 
професионални стандарди постапуваше по 65 (64) поднесоци, во кои е наведено дека од 
полициски службеници врз граѓани e употребена физичка сила. По преземените мерки и 
испитување на случаите,  утврдено е дека 26 (15) поднесоци се неосновани, односно употребата на 
физичка сила била оправдана или воопшто не била употребена, во 38 (44) случаи поради немање 
на докази не може да се утврдат наводите во претставката за употребена физичка сила и еден 
(пет) поднесок е основан –за што од страна на ОВККИПС е поднесена кривична пријава за „тешка 
телесна повреда“. Во врска со добиените предмети, по извршени проверки од страна на Одделот, 
доставени се 1.267 (1310) одговори и известувања до граѓани, 27 (25) одговори до невладини 
организации,  90 (99) одговори до правни лица  и  109 (99)  одговори до адвокати.		

Во 2019 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални 
стандарди излезе на лице место на 55 (65) случени сообраќајни незгоди, во кои учествувале 
вработени во МВР и управувале возила сопственост на Министерството, а за случаите каде е 
констатиран пропуст изречени се задолжителни мерки да бидат покренати 20 (17) постапки за 
утврдување на материјална одговорност и една иницијатива за поведување на постапка за 
утврдување на дисциплинска одговорност.  

Оваа година од страна на Одделот извршени се 19 контроли во 48 организациски единици во 
МВР и една контрола на ПС задолжени за физичко обезбедување на спортски центар „Борис 
Трајковски“, при што за констатираните пропусти, изречено е преземање на задолжителни мерки 
за укажување, додека за еден полициски службеник доставена е иницијатива за утврдување на 
дисциплинска одговорност. 

Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, во 
содејство со Државниот инспекторат за патишта при Министерството за транспорт и врски и 
полициски службеници од Мобилната единица за безбедност на патниот сообраќај, изврши 
контрола на наплатните станици (патарини), при што поради избегнување на плаќањето 
надоместок на патарина, против тројца полициски службеници кои ги злоупотребиле 
службените легитимации е доставена иницијатива за утврдување на дисциплинска одговорност, 
додека за шест работници е изречена мерка за укажување. 

 

1.6.ОДДЕЛ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И СТРАТЕШКИ ПРАШАЊА 



	

	

Одделот за односи со јавност и стратешки прашања 
континуирано преземаше активности за навремено 
и конзистентно информирање на јавноста, со цел за 
доследна примена на начелата за транспарентност и 
отчетност во работењето, како и исполнување на 
законските обврски за обезбедување на слободен 
пристап до информациите од јавен карактер. 
Споделувањето на информациите од јавен карактер 
и остварувањето на правата на граѓаните и јавноста 
да бидат информирани за работи и настани што се 
од јавен интерес се одвиваше секојдневно и во 
различни комуникациски форми. Како најчест 
начин за информирање на јавноста, практикуван е 
брифингот со новинари и секојдневната телефонска 
комуникација, преку кој лицата задолжени за 
односи со јавност, како на централно, така и на 
локално ниво, навремено и детално ги известуваа новинарите за сите безбедносните настани кои 
се од нивен интерес, вклучувајќи ги и статистичките податоци од полициската област. Во текот на 
2019 година постапено е по 2.895  писмени барања од новинари и медиуми.  
На веб страницата на МВР  обработени се  над  1.500   информации  (известувања, соопштенија, 
настани поврзани со полициското работење и кампањи за сообраќај, покани и слични 
полициски активности) кои во форма на соопштенија се пласирани на веб страницата и 
истовремено се дистрибуирани до сите медиумски сервиси, додека функционирањето на веб 
страницата на МВР, според сите показатели, во 2019 година е една од најпосетените 
институционални веб страници. На официјалниот YouTube канал од Министерството за 
внатрешни работи, објавени се 94  видеа од активностите на полицијата и видеа за едукација на 
граѓаните, а истите имаат околу 90.000  прегледи. Соопштенија, фотографии и билтенски 
известувања секојдневно се објавуваат и на Facebook страната на Министерството за внатрешни 
работи, која ја следат преку 34.000 корисници.  
Покрај ова, редовно се сервисира и делот од владиниот проект Е-влада каде по електронски пат се 
испраќаат државјанства, информации, закони, одлуки и останати правни акти. За 2019 година 
испратени се 48 барања за добивање државјанство, 23 информации, 67 предлози и 29  закони. 
Комуникацијата со граѓаните се одвива и преку официјалниот контакт е-маил на 
Министерството за внатрешни работи kontakt@moi.gov.mk, каде што секојдневно пристигнуваат 
барања или прашања од граѓани и институции, анонимни пријави за криминал, забелешки и 
поплаки против вработени од министерството. Во текот на 2019 година, пристигнати и 
одговорени се над 1.000 електронски пораки, додека на веб страницата на МВР прикачени се и 
над 1.500 јавни објави за доставување. Покрај наведениот начин на информирање, Одделот 
секојдневно одговараше и на барањата од медиумите за изјави и реакции, а беа одржувани и 
прес конференции за одделни поводи, настани и реализации.  
Во 2019 година континуирано се реализира и проектот „Предложете сообраќајна контрола на веб 
- страницата на МВР“, при што постапено е по околу 100  барања од граѓани, а реализирани се и 
десетина медиумски кампањи за превенција. Преку апликацијата “Црвено копче“ која е наменета 
за пријавување на сознанија или информации од областа на злоупотреба на деца, криминал од 
омраза и повикување на насилство, како и трговија со луѓе, пристигнати се околу  45 пријави. Во 
2019 година од локалните портпароли за односи со јавност испратени се над 1.300 соопштенија, 
извадоци од дневни настани и известувања до јавноста, дадени се над 400 изјави и телевизиски 

 

•Навремено	и	конзистентно	
информирање	на	јавноста;	
•Обработени	над	1.500	
информации	на	веб	страната	на	
МВР,	одговорени	1.000	
електронски	пораки	и	178	барања	
за	слободен	пристап	до	
информации	од	јавен	карактер;		
•Изработена	предлог	
документација	за	акредитирање	
на	ИКТ	систем	за	Регистар	за	
странски	класифицирани	
информации	до	степен	„СД“.	



	

	

настапи и редовно се организирани брифинг средби со новинари, додека од нивна страна земено 
е активно учество во над 50 превентивни кампањи и проекти. Оваа година поднесени и 
одговорени се 178 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер, од кои на 146 
барања е одговорено позитивно, 11 барања се препратени до други надлежни институции, едно 
барање е вратено до институцијата бидејќи прашањата не биле во надлежност на МВР, а 
согласно законските одредби одбиени се 20 барања.  
Преку Одделението за протоколарни настани и активности реализирани се бројни активности, 
настани, промоции на проекти, средби, состаноци и конференции на регионално и меѓународно 
ниво на кои учествуваа министерот и другите функционери од МВР, при што организирани се 32 
средби со делегации, високи вип-личности или акредитирани амбасадори, 13 министерски 
посети, 13 домашни конференции или состаноци, 12 учества на меѓународни конференции, пет  
билатерални средби и две свечени церемонии, а исто така организирани се други активности од 
овој вид. Во надлежност на Секторот за безбедност на информации преземени се активности за 
исполнување на обврските за зајакнување на административна, физичка, персонална и 
информациската безбедност, а особено зајакнување на информациската безбедност во ИКТ 
системите кои се користат во МВР, идентификувањето на сајбер-заканите и интеграцијата на 
стандардите на ЕУ и НАТО. Во оваа насока спроведени се процедурите за издавање на 
безбедносните сертификати, обуки на вработените за безбедност и работа со класифицирани 
информации и давани се мислења и препораки на организациските единици во МВР за 
прашања од оваа област, стандардите и националната и ЕУ/НАТО регулативата. Во 2019 година 
изработена е предлог документација за акредитирање на ИКТ систем за Регистарот за странски 
класифицирани информации до степен „СД“, преземени се активности за надградба на системот 
за издавање на нови лични документи и реализиран е процесот за уништување на 
нефункционални делови од опрема кои се користени во повлечениот системот за нови лични 
документи. Активности за надградба се преземени и во делот на системите за криптозаштита и 
воспоставена е безбедна комуникација и криптирање на личните податоци кои МВР ги дава на 
Државната изборна комисија и други државни органи и реализиран е процесот за уништување 
на искористени и нефункционални криптоматеријали. Во делот на заштита на обработката на 
личните податоци, извршена е периодична контрола врз делот за обработка, чување и заштита 
на личните податоци, а исто така извршена е анализа на записникот и наодите кои се 
произлезени од редовен инспекциски надзор кој беше извршен од страна на ДЗЛП, а покрај 
останатите активности за унапредување на процесите од оваа област, преземени се и активности 
за склучување на Меморандум за соработка помеѓу МВР и ДЗЛП. 

 
1.7.ОДДЕЛ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 

 

	•Изготвена	предлог-буџетска	
пресметка	на	Министерството	за	
2020-2022	година;	
•Имплементација	и	развој	на	модул	
за	финансиско	и	материјално	
сметководство	и	модул	за	
баркодиран	попис	во	рамките	на	
новото	софтверско	решение	за	
интегрирано	материјално,	



	

	

Одделот за финансиски прашања во 2019 
година, го спроведуваше финансирањето на 
Министерството за внатрешни работи, кое се 
вршеше со средства обезбедени со Буџетот на 
Северна Македонија и сопствени приходи 
остварени по основ на продажба на пасоши, 
обрасци, регистерски таблици, фактурирани 
услуги и др. Извори на финансирање беа и 
реализираните приходи од самофинансирачки 
активности (објектите за исхрана, одмор и 
рекреација), како и дополнителни извори на средства од донации. Во текот на годината е 
извршена и изготвена предлог - буџетска пресметка на Министерството за 2020-2022 година. 
Секторот за буџетска координација и контрола, согласно трезорското работење изготви годишни 
и месечни планови на Буџетот за 2019 година, кои претставуваат рамка за реализирање на 
одобрените средства од Буџетот и контролен механизам за наменско трошење.  Согласно 
Правилникот за начинот на спроведување на општите финансиски процеси  донесено е  Решение 
за внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет за 2019 година, кое беше менувано по 
извршен Ребаланс на буџетот и по извршени пренамени на средства согласно добиени 
одобренија од Министерството за финансии. Редовно беше спроведувана контрола на добиените 
барања за плаќања и за законска реализација на буџетските средства со плаќање на доспеаните 
обврски.  
Во Секторот за сметководство попис и плати навремено беа реализирани  активности во делот на 
евиденција на финансиски документи, излезни и влезни фактури, побарувања од комитенти и 
вработени и друго. Пресметка и исплата на надоместоците на бруто платите за вработените се 
вршеше навремено, врз основа на месечни планови доставени до Министерството за финансии. 
Во делот на материјално сметководство се вршеше навремено и ажурно сметководствено 
евидентирање на основните средства, оружје и опрема за вооружување, ситен инвентар, залиха 
на материјали, резервни делови и слично. Во текот на 2019 година продолжија активностите за  
имплементација и развој  на модулот за финансиско и материјално сметководство и модулот за 
баркодиран попис во рамките на новото софтверско решение за интегрирано материјално, 
финансиско, сметководствено и магацинско работење - АССЕКО и за таа цел набавени се 20 
баркодирани читачи и еден печатар за баркодови. По спроведена обука за јакнење на 
капацитетите на заедничките служби, од 01.08.2019 година спроведена е децентрализација  на 
процесот на издавање потврди за висина на плата, задршки од плата и други потврди. Согласно 
препораките за унапредување на Системот за менаџмент со квалитет од Извештајот од 
спроведената надзорна проверка Аудит фаза 2 од сертификационото тело АМ церт ДООЕЛ Скопје 
и согласно барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015, извршено е  ревидирање на десетте 
процедури на Секторот за буџетска координација и контрола и шест процедури  на Одделението 
за плати.	 
Продолжија активностите за реализација на проектот за преземање податоци за стажот на 
осигурување и платите (пријави М4) за вработените од МВР од Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување на Република Северна Македонија согласно Меморандумот за деловна соработка од 
23.05.2018 година и при тоа обработени се предмети за 758 активни  вработени. Согласно 
процедурата за управување со ризици, изработен е регистар на ризици на Одделот за финансиски 
прашања, кои се со среден и низок степен на ризик и согласно надлежностите се преземаат мерки 
и активности за нивно отстранување. 

 

финансиско,	сметководствено	и	
магацинско	работење	.	
		



	

	

1.8. ОДДЕЛ ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 
 Организационите единици на Одделот за 
општи и заеднички работи во текот на 2019 година 
ги извршуваа работите и работните задачи во 
рамките на своите надлежности и делокруг на 
работа потребни за секојдневно, тековно и 
непречено  функционирање на Министерството во 
целина. Имајќи го во предвид одобрениот  Буџет за 
2019 година, Планот за јавни набавки за 2019 година 
и итните и неопходните барања и потреби на 
организациските единици, спроведени се постапки  
за јавни набавки на стоки, услуги и работи чија 
потреба е од тековна природа, а кои се однесуваат 
на разни видови потрошен материјал, резервни 
делови за возила, компјутери, компјутерска и 
комуникациска опрема, канцелариска опрема и 
мебел, услуги за тековно одржување на опрема и инсталации, услуги за осигурување, набавка на 
енергенси, набавка на прехранбени продукти, одржување на системот за изработка на лични 
документи и набавка на лични документи, верификација и калибрација на мерни инструменти 
како и други видови набавки согласно плановите за јавни набавки. Од сите спроведени постапки 
изготвени се и склучени вкупно 240 договори и анекси на договори. Спроведени се повеќе 
постапки за набавка на униформа и опрема за потребите на униформираните полициски 
службеници, а  во делот за капитални набавки, по спроведени  постапки,  набавени се 
компјутери, скенери и печатари, возила за транспорт и брзо распоредување, хидраулична 
товарна платформа и друга опрема. 
Одделението за јавни набавки и примена на стандарди, со свои претставници учествуваше во 
работни групи за донесување и измена на повеќе законски и подзаконски акти (Правилници за 
измена на Правилникот за изглед, крој и квалитет на униформата, за службени легитимации, за 
дополнителна опрема за полициски службеници, за регистарски таблици, Закон за јавни 
набавки во одбраната и безбедноста и подзаконски акти). Одделението за менаџмент со договори 
во текот на 2019 година, спроведуваше набавки согласно склучените Рамковни спогодби, ги 
реализираше склучените договори по спроведени постапки за јавни набавки и вршеше набавки 
од мала вредност по барања добиени од организационите единици на Министерството.  
Покрај тоа, вршеше континуирано изготвување на барања за плаќање на сите влезни фактури во 
Министерството кои се однесуваат за набавка на услуги за потрошена електрична енергија, авио 
билети, статични и мобилни телефонски услуги, за комунални услуги, изнајмување на мобилни 
тоалети, услуги за здравствени прегледи на вработените, угостителски услуги, шпедитерски услуги 
и ДХЛ услуги, како и многу други фактури по други основи кои се однесуваат за работењето на 
Министерството за внатрешни работи, како и други тековни активности кои спаѓаат во 
делокругот на работење на Одделението за менаџмент со договори. Во Одделението за менаџмент 
со договори се изработуваат и излезни фактури за Станици за технички преглед, за закуп на 
деловен простор по склучени договори, како и други излезни фактури кои се однесуваат за 
потрошена струја и вода за Центар за обука, Вила Бела Охрид, Комора за РМ за обезбедување на 
лица и имот - за потрошена муниција и реализирани гаѓања како и излезни фактури по други 
основи. Исто така се изработуваат излезни фактури по добиени пресметки од Одморалиште - 
Охрид и Крани, за користење на пансионски услуги за надворешни лица (фирми).  

 

	•Спроведена	набавка	на	униформи	
и	опрема	за	потребите	на	
униформираните	полициски	
службеници;	
	
•Реализирани	над	587	
квалитативни	контроли;	
	
•Извршени	низа	градежно-	
технички	активности,	изградба	и	
реконструкција	на	објекти.	



	

	

Одделението за контрола на квалитет во согласност со своите надлежности за квалитативна 
контрола на стоките кои се набавуваат во постапките за јавни набавки од страна на Oдделението 
за јавни набавки и примена на стандарди во текот на 2019 година реализираше повеќе од 587 
квалитативни контроли на стоки за исхрана, потрошен материјал-средства за хигиена, потрошен 
материјал за ОКТИВ, резервни делови за автомобили и потрошен материјал за автосервис и 
магнетни налепници специјални возила, муниција и друго. 
Секторот за работи од општа надлежност во рамките на своето работење и надлежности ги 
опфаќа активностите поврзани со возниот парк, возила и механичарски работилници и превоз 
на лица и стоки, сервисирање на возила, регистрација на возила, евиденција на гориво, перење на 
возила. Во текот на 2019 година извршен е прием и регистрирање на  возила кои беа набавени по 
основ на донација или лизинг, а  направена е заштеда во делот на поправки на возила на МВР во 
овластени сервиси, односно голем број на службени возила се сервисираа во сервисот на МВР, 
поради реализирана набавка на резервни делови. 
Во одделението за административни и заеднички работи во рамките на писарницата – архив во 
текот на 2019 година заведени се вкупно 111.440  предмети. Во рамките на печатницата изработени 
се голем број на обрасци, регистри, деловодници, картони и и друг материјал за потребите на сите 
организациони единици во МВР. Исто така фотокопирани се разновидни материјали врз основа 
на добиените барања. Во рамките на Одделението функционираат и одморалиштата во Охрид, 
Крани и Пониква, кои се од есенцијален карактер за Министерството, бидејќи се користат за 
сместување при спроведување на најразлични активности на голем број организациони единици 
во Министерството за што се трошат минимални средства од буџетот споредено со останати 
приватни или јавни објекти кои нудат ваков тип на услуги, а во еден дел извршуваат и услуги од 
отворен  угостителски  тип. Во текот на 2019 година беа извршени низа градежно-технички 
активности како изградба и реконструција на објекти, опремување со канцелариски мебел и 
секојдневно тековно одржување на објекти.  
 
 
 
 
 
 
1.9.ОДДЕЛ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
 Во текот на 2019 година, Одделот и Одделенијата за 
прекршоци, континуирано ги извршуваа планираните 
активности, а воедно учествуваа и во изготвувањето на 
предлог Законот за прекршоци, како и во постапките за 
изменувања и дополнувања на материјалните закони во 
Министерството, со цел усогласување со новиот закон. 
Во Одделот успешно беше завршена и првата надзорна 
проверка од страна на сетификационо тело, по што се стекна 
со сертификат за успешно имплементиран систем за 
менаџмент со квалитет, со проширен опсег на 
сертификација и во делот на водење на прекршочните 
постапки. Притоа, како добар систем за евиденција, 
сертификационото тело, ја посочило „електронската евиденција за прекршочни предмети и 
постапки, што преставува позитивна пракса. Во извештајната година, во Одделот се примени 

 

		
•Даден	придонес	во	
изготвувањето	на	новиот	
Закон	за	прекршоци.	
	
•Решени	56.972	прекршочни	
предмети	и	постигнат	
пораст	од	10%.	
	



	

	

52.558 предмети, а најголем дел од истите се барања од областа на сообраќајот, односно по Закон 
за безбедност на сообраќајот на патиштата - 23.202 предмети, по Закон за возила-22.562 предмети, 
по што следат преметите по Закон за прекршоци против јавниот ред и мир -3.866. За 
обележуваше е фактот што во текот на 2019 година, од страна на  Одделот за прекршоци беа 
решени вкупно 56.972 предмети, што преставува пораст од 10% споредено со 2018 година. 
Поголемиот број донесени одлуки, односно решенија се должи на фактот што во извештајниот 
период се решени и предмети од претходни години. 
 
1.9.ЦЕНТАР ЗА ОБУКА 
 Во 2019 година, Центарот за обука, во согласност 
со планираните активности, а водејќи се од стратешки 
документи спроведуваше основни и континуирани 
обуки за потребите на работниците во организациските 
единици на Министерството и тоа обука на 
приправници,  основна обука за кандидат за полицаец, 
обука заради оспособување на работник за самостојно 
вршење на работите на одредено работно место и 
континуирана обука. Согласно динамиката за 
реализација на планираното, оваа година Центарот за 
обука реализираше 60 обуки, на кои присуствуваа 6.370 учесници, додека во извештајниот период 
беа ревидирани и изменети осум наставни програми. Од страна на советници обучувачи во 
Центарот беа спроведени следните видови обуки: основна обука за полицаец; обука за теренски 
оценувачи; обука за ментори; децентрализирани обуки за ментори; обука на обучувачи; обука за 
оперативно планирање на активности на полицијата на терен; обука за ракување со оружје; 
обука за родово сензитивно обезбедување на жртвите и обука за лично обезбедување на 
определени личности. 
Во рамките на редовното работење беа ревидирани сите задачи за учење за основна обука, а 
материјалите за обука кои се прикачени на интранетот беа збогатени со видео презентации.  
 
 
 
 

 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

 

		
•	 Ревидирани	осум	
наставни	програми	за	обука	и		
•	 Реализирани	60	обуки	на	
кои	присуствувале	6.370	
учесници.		
	
	

СОСТОЈБИ И ЕФИКАСНОСТ 
НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВО 

ДЕЛОТ НА 
КРИМИНАЛИТЕТОТ, 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

 СОСТОЈБИ И 
ДВИЖЕЊЕ НА 
КРИМИНАЛИТЕТ 

• Најмала	стапка	на	
криминалитет	во	последните	



	

	

2.СОСТОЈБИ И ДВИЖЕЊЕ НА КРИМИНАЛИТЕТОТ 
Продолжување на реформските процеси за имплементација на европските стандарди, 
унапредување на довербата, градење на интегритетот на полициските службеници и јакнење 
на функционалноста и капацитетите на полициските служби, во 2019 година беа основно 
обележје и примарна цел на работењето на Министерството за внатрешни работи. Високиот 
степен на посветеност и професионалноста во извршувањето на полициските работи, 
резултираа со низа успешно спроведени активности, оствaрени се позитивни достигнувања во 
третирањето на безбедносните предизвици, најмала стапка криминалитетот во последните 
десет години и обезбедена е стабилна безбедносна состојба на целокупната државна 
територија.  

На подрачје на Република Северна Македонија во текот на 2019 година беа евидентирани 
23.193  (26.029)2, кривични дела, што преставува намалување на стапката на криминалитетот за 
10,9% споредбено со претходната година. Наведениот тренд во најголем дел произлегува од 
намалувањето на бројот на кривичните дела од областа на класичниот криминалитет,  додека 
откривачката функција е зголемена во областа за сузбивање на недозволената трговија и 
справувањето со организираниот криминал.  

	

Графички	приказ	1	:	Движење	на	вкупниот	криминал	по	години		

Во 2019 година реализирани се вкупно 11.900 кривични дела, а кривично се пријавени 15.087 
сторители, со што е постигната ефикасност од 51%, која е на исто ниво како и минатата година. 
Од особена важност е продолжувањето на намалувачкиот тренд кај кривичните дела кои се 
извршени од деца, при што во споредба со минатата година, истите се намалени за 17%. 

Најголемиот број на кривични дела се откриени на подрачје на СВР Скопје-46%, потоа следува 
СВР Битола-11,2%, СВР Тетово 9,2% и СВР Штип-8,7%. 

																																																													
2	Број	на		кривични	дела	за	2018	година		

 



	

	

Кривични дела 2019 2018 % 

СВР Скопје 10.672 12.466 -14,4 

СВР Битола 2.589 3.034 -14,7 

СВР Велес 1.070 1.112 -3,8 

СВР Куманово 1.612 1.671 -3,5 

СВР Охрид 1.827 1.888 -3,2 

СВР Струмица 1.175 1.410 -16,7 

СВР Тетово 2.141 2.263 -5,4 

СВР Штип 2.011 2.102 -4,3 

ОСОСК 96 83 15,7 

Вкупно 23.193 26.029 -10,9 

Табела	1	:	Движење	на	вкупниот	криминал	по	региони		

 

Според видовите на криминалитет, најзастепени се кривичните дела од областа на класичниот 
криминалитет-90%, потоа следуваат делата од недозволената трговија - 4,7%, и економскиот 
криминал-4,5%.  

Годинава пораст на откривачката функција од 13,6% е забележан кај откриените кривични дела 
од областа на организираниот криминалитет, како и 10,7% кај делата од областа на 
недозволената трговија. 

 
Графички	приказ	2		:	Состојба	со	криминалот	по	видови		

Причинетата материјална штета од сторените дела се проценува на нешто повеќе од 4,2 
милијарди денари. 

 

2.1.КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ДРЖАВАТА 

класичен	криминал	-
20.882	(23.812)

недозволена	трговија-
1.082	(977))

економски	криминал-
1.050	(1.079)

организиран	криминал
175(154)



	

	

Одржувањето на националната 
безбедност, навременото детектирање и 
справување со појавните облици на 
тероризмот, како и останатите видови на 
субверзивни активности кои ја загрозуваат 
стабилноста на државата беа поставени како 
врвен приоритет за постапување на 
Министерството. 

 

 

 

Во оваа област евидентирани и откриени се 
само четири кривични дела, од кои две на подрачје на Секторот за внатрешни работи Битола и 
по едно на подрачје на Секторите за внатрешни работи Тетово и Велес, за што кривично се 
пријавени пет сторители. 

Во три случаи се работи за кривични дела „предизвикување на омраза, раздор или 
нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа“, а истите се 
извршени со пишување на графити на ѕидови од основно училиште, упатување на закани и 
навреди на верска и национална основа кон полициски службеник, како и со поставување на 
налепници со компромитирачка содржина на штета на политичка партија. Во четвртиот 
случај се работи за кривично дело „неовластено влегување во воени објекти и правење скици или 
цртежи на воени објекти и борбени средства“, извршено од државјанин на Р.Полска кој 
неовластено влегол и извршил фотографирање на воени објекти.	

	 	

 

		
•Како	резултат	на	реформите	во	
безбедносно-разузнавачкиот	систем,	
надлежностите	на	Одделот	за	
сузбивање	на	организиран	и	
сериозен	криминал	беа	проширени	
во	делот	на	борбата	против	
тероризмот,	превенцијата	од	
радикализам	и	откривањето	и	
демонтирање	на	експлозивни	
направи.	
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ОРГАНИЗИРАН    
КРИМИНАЛ И 
КОРУПЦИЈА 

	
• Сузбиени	 e	 21	 организирана	

криминална	 група	 во	 кои	
дејствувале	 136	 физички	 и	
четири	правни	лица.		

• Во	 областа	 на	 корупцијата	
откриени	 се	 133	 кривични	
дела,	 во	 рамките	 на	 кои	 беа	
сузбиени	и	 осум	 криминални	
групи.	

• Спречено	 е	 криумчарење	 на	
вкупно	1.529	мигранти.	

• Регистрирани	се	пет	кривични	
дела	„трговија	со	дете“,	што	е	
50%	 помалку	 во	 однос	 на	
минатата	година.	

	

	



	

	

2.2.ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА 
Борбата против организираниот криминал и корупција претставува приоритет на државите кои 
се определени кон воспоставување на демократијата, владеење на правото и правна држава, а тоа 
се и заложбите на нашата држава и Министерството за внатрешни работи. Согласно 
номенклатурата за кривични дела кои се однесуваат на организираниот криминал, беа откриени 
175 кривични дела, за што мерки на кривичен прогон се преземени против 309 лица, а од 
извршените согледувања, забележано е зголемување на откриените кривични дела за 13,6%, 
додека сторителите бележат пораст од 24,1%. 

Организирани криминални групи 

Во областа на организираниот криминал, фокусот на полициското работење беше насочен кон  
превенција, спречување и борба со сите облици на организиран криминал и корупција, согласно 
највисоките стандарди за полициско работење. Неселективната борба се спроведуваше преку 
водење на криминалистички истражувања за сузбивање на организираните криминални групи, 
а резултираше со сузбивање на 21 организирана криминална група во кои дејствувале 136 
физички и четири правни лица, а делувале во повеќе криминални  области. Треба да се издвои и 
дека кај четири од споменатите криминални групи е идентификувано „злосторничко 
здружување“. 

 

Табела	2	:	Организирани	криминални	групи	по	видови	криминал		

 

Министерството оствари значаен успех во сузбивањето на криминалите групи кои делуваат во 
областа на корупцијата, при што се сузбиени осум криминални групи, во кои дејствувале 57 
физички и четири правни лица. Најголем број од групите-шест се сузбиени од страна на Одделот 
за сузбивање на организиран и сериозен криминал, од кои пет биле инволвирани во вршење на 



	

	

кривични дела за злоупотреба на службената положба и овластувања, а едната група била 
инволвирана во вршење на кривични дела од областа на класична корупција. 

Во однос на злоупотребите на службената положба и овластување, доминираат сузбиените 
криминални групи инволвирани во злоупотреби при управување и отуѓување на државен имот, 
односно земјиште во државна сопственост, како и при штитење на имотните права и интереси на 
државата во постапки за отуѓување на земјиште во државна сопственост. Од областа на 
класичната корупција, во 2019 година, Одделот за сузбивање на организиран и сериозен 
криминал во координација со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран и 
сериозен криминал, како и во соработка со меѓународните организации (ОЛАФ и ЕВРОПРАВДА) 
и повеќе европски земји (Италија, Холандија, Романија и други европски земји) спроведе 
координирана полициска операција, во која беше сузбиена меѓународна криминална група 
инволвирана во извршување на коруптивни кривични дела во тендерска постапка при избор на 
правно лице за спроведување на проект финансиран од ИПА фондовите. Останатите две групи се 
сузбиени од страна на СВР Куманово и кај истите е идентификувано злосторничко здружување. 

Од страна на Министерството во соработката со странските безбедносни служби на регионално и 
меѓународно ниво како и по самостојно спроведените акции во делот на откривање на 
недозволената трговија со дрога, беа сузбиени шест групи, во кои дејствувале 19  лица, од кои пет 
странски државјани. Три групи биле инволвирани во недозволена трговија со кокаин, две групи 
организирале набавка и транспорт на марихуана, додека една група била инволвирана во 
недозволена трговија со хероин. Во рамките на овие случаи спречени се два меѓународни 
транспорти на 48 килограми марихуана, а во три случаи во спроведени меѓународни акции, на 
територија на Шпанија и Р.Србија каде е запленет кокаин и хероин. 

Забележителни резултати се постигнати и во областа на криумчарење мигранти, односно 
сузбиени се четири организирани криминални групи во кои дејствувале 43 членови, од кои две во 
рамките на воспоставени криминалистички истражувања. Се работи за сузбиени 21-члена и 14-
члена организирана криминална група, кои делувале на национално ниво и кои биле 
инволвирани во организирање на криумчарење 
на групи илегални мигранти со потекло од 
земјите на Блискиот и Средниот исток, од 
територија на Р. Грција, низ територијата на 
Северна Македонија кон Р. Србија, а оттаму кон 
земјите од ЕУ. Останатите две криминални 
групи се составени од помал број членови 
(петчлена и тричлена криминална група) и се 
откриени при вршење на криумчарење 
мигранти. 

Во областа на економскиот криминал, од страна 
на СВР Охрид, сузбиена е тричлена група, чии 
членови се пријавени за злосторничко здружување, а биле инволвирани во искористување и 
злоупотреба на потврди за лица – повратници од странство издадени од управните служби преку 
незаконито царинење, регистрација и незаконита легализација на возило, незаконска заработка 
со фиктивна - фалсификувана документација во меѓусебно договорена и разработена постапка. 



	

	

Во областа на недозволената трговија со оружје, карактеристично е сузбивањето на деветчлена 
организирана криминална група која подолг временски период на територијата на Северна 
Македонија била инволвирана во изработка и трговија со огнено оружје и муниција, при што 
откриена е и работилница во која се вршело конвертирање на пиштоли за светлосна и звучна 
сигнализација во огнено оружје. Покрај конвертирањето, оваа криминална група набавувала и 
други видови на огнено оружје и разни видови на муниција, кои ги продавале на заинтересирани 
лица.   

Во областа за криумчарење стоки, сузбиена е петчлена организирана криминална група, која 
делувала на меѓународно ниво во врска со криумчарење на подмладок на јагула,  која е загрозен 
вид во Европа, а членовите на истата организирале и вршеле транспорт на релација од Софија, Р. 
Бугарија преку Меѓународен аеродром Скопје, Република Северна Македонија до Куала Лумпур, 
Малезија.	

Активности на Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и 
сериозен криминал 

Со оперативноста на Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и 
сериозен криминал се остварува еден од приоритетите на Владата на Северна Македонија за 
зајакнување на капацитетите во борбата со организираниот и сериозен криминал, а од страна на 
Европската комисија работата на Центарот е оценета како успешна во делот на јакнењето на 
националните капацитети во оваа област. Како резултат на меѓуинституционалната соработка 
помеѓу Министерството за внатрешни работи, Царинската Управа, Управата за финансиска 
полиција, Управата за финансиско разузнавање, Управата за јавни приходи и Основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, преку упатените лица во 
Центарот, постигнати се целите за споделување на информации помеѓу институциите, 
скратување на времето на размена на податоци и информации, координација помеѓу 
институциите во случаи кога има побарување на податоци и информации за исто таргетирано 
физичко или правно лице со цел да не дојде до преклопување на истрагите, а дадена е и поддршка 
во  делот на меѓународната полициска соработка. 

Од страна на СЕЛЕК Центарот Букурешт во април 2019 година доставено е известување дека е 
доделена првата награда за случајот „Pedigree“ за најдобра заедничка истрага реализирана во 
текот на втората половина во 2018 година во која беше како резултат на координацијата на 
НКЦСОСК помеѓу Царинската управа и МВР, беше пресечен меѓународен канал на криумчарење 
на животни со фалсификувана документација. 
Активностите на НКЦСОСК континуирано се зголемуваа од почетокот на 2019 година што 
резултираше со зголемен број на примени барања за проверки и размена на податоци и 
информации, како и иницијативи за отпочнување на заеднички активности на две или повеќе 
институции,  споредбено со претходниот период од 2018 година. 
Во извештајниот период за 2019 година НКЦСОСК постапи по вкупно 470 примени и испратени 
барања, од кои 423 барања се доставени од институциите вклучени во НКЦСОСК за проверки во 
достапните бази на податоци, а 47 барања од страна на НКЦСОСК се испратени до институциите 
за дополнителни проверки и постапување. За потребите на различните институции извршени се 
проверки за вкупно 1448 физички  лица,  154  правни лица како и за 335 возила. Исто така, помеѓу 
институциите разменети се и 55 информации по принципот „потребно е да знае” заради 



	

	

информирање, вршење на дополнителни проверки или постапување од делокругот на нивните 
надлежности.   

 
Корупција 

Корупцијата и нејзиното присуство во секојдневното општественото функционирање претставува 
сериозна закана која ги доведува во прашање демократските процеси и достигнувања како и 
економскиот развој на земјата, притоа создавајќи поволни услови за опстојување на 
организираните криминални активности, подривајќи ги политичката, општествената и 
економската стабилност. Според Индексот за перцепција на корупција на Транспаренти 
интернешнл за 2019 година, Северна Македонија е рангирана на 106 место, што укажува на 
влошување на состојбата во перцепцијата на корупцијата споредбено со 2018 година, кога земјата 
беше рангирана на 93 место. Согласно податоците од регистрираните кривични дела, може да се 
констатира дека корупцијата е присутна на сите нивоа во општествениот систем,  почнувајќи од 
најниските ешалони во јавниот сектор, па се до високо позиционирани јавни функции. 
Активностите на Министерството на полето на справување со корупцијата годинава резултираа 
со откривање на 10 кривични дела од класичната корупција, 123 кривични дела „злоупотреба на 
службената положба” со коруптивни елементи“, во рамките на кои беа сузбиени осум 
криминални групи, во кои дејствувале 57 физички и четири правни лица. 

Во извештајниот период, во делот на класичната корупција сузбиена е меѓународна 
организирана криминална група и откриени се 10 кривични дела за кои кривично се пријавени 11 
сторители, што споредбено со претходната година претставува намалување на откривачката 
функција за 9,1%. 

 

Графички	приказ	3	:	Дела	од	областа	на	корупцијата	по	години		

 

Според видот на откриените дела станува збор за четири кривични дела „примање поткуп“, потоа 
по две кривични дела „давање награда за противзаконито влијание“ и „примање награда за 



	

	

против законито влијание“ и по едно дело „давање поткуп“  и  „помагање“ во врска со „примање 
поткуп“.                        

Две од кривичните дела  „примање поткуп“ се откриени во рамките на спроведена координирана 
полициска операција со меѓународна соработка при што е сузбиена меѓународна организирана 
криминална група инволвирана во сторување на коруптивни кривични дела, преку злоупотреба 
на процедурите во рамки на тендерска постапка за избор на правно лице задолжено за 
спроведување на проект финансиран од ИПА фондовите, од која биле дел двајца македонски 
државјани, кои во својство на државен секретар во Министерството за информатичко општество 
и администрација и раководител на одделението - ИПА во истото министерство, во периодот 
2014-2016 година, со цел споделување на доверливи тендерски информации преку двајца странски 
државјани, од правното лице кое го добило тендерот побарале и примиле подарок. 

Во другите два случаи на „примање поткуп“ и „помагање“ во врска со „примање поткуп“ 
сторителите во својство на вработени во јавната и државната администрација побарале и 
примиле парични средства, заради одбегнување на изрекување на парична казна за 
констатирани неправилности, како и постапување спротивно на процедурите за царинско 
работење. За кривичните дела „давање награда за противзаконито влијание“ и „примање награда 
за против законито влијание“ сторителите направиле лажни купопродажни договори за возила 
и истите дале и примиле парична награда со цел да регистрираат возилата кои не ги исполнувале 
законски предвидените норми и стандарди, додека за „давање поткуп“ пријавено е лице кое 
ветило и понудило парични средства на чувар во Агенцијата за управување со одземен имот, од 
кој побарал да изврши незаконско службено дејствие, дозволувајќи му влез во простории од 
Агенцијата со цел да одземе стоки кои се предмет на криумчарење. 

Коруптивни злоупотреби -Во извештајниот период откриени се 123 кривични дела на “злоупотреби 
на службената положба” со коруптивни елементи што споредено со минатата година, 
претставува намалување на откривачката функција 
од 8,8%.  Карактеристично е што во споредба со 
минатата година, материјалната штета предизвикана 
со извршување на ова кривично дело изнесува 628 
милиони денари, односно истата е зголемена за 29 %.  	

Како сторители на ова кривично дело се јавуваат 
Министри, поранешни градоначалници, државни 
правобранители, судија, директори на основни и 
средни училишта, вработени во Министерството за 
внатрешни работи, нотари, стечајни управници, 
извршители, адвокати и директори на болници, 
директори на јавни претпријатија, управители на 
фирми и др. Сторителите со повреда на постапките 
преку непреземање на службени дејствија во врска со 
реализацијата на договори за отуѓување на градежно 
земјиште во државна сопственост за изградба на објект со комерцијални и деловни намени, 
непреземање на мерки за воспоставување на ефикасен систем за надзор на подмирени обврски 
по договори за закуп на земјоделско земјиште, потоа со набавки на стоки и услуги без спроведена 
постапка за јавна набавка и одлука на управен одбор, понатаму со непочитување на одлуки на 



	

	

општините, односно неусогласување со законските прописи, злоупотреба на средствата за работа, 
уништување на евиденциите за подигнати парични средства за посебна намена, како и со 
непочитување на одлуки на Владата на Република Северна Македонија, односно со 
пречекорување на трошоците предвидени во годишните планови за јавни набавки, се стекнале 
или овозможиле на други лица да се стекнат со значителна материјална корист, притоа 
нанесувајќи материјална штета на Буџетот на општините и  Република Северна Македонија.  

Во делот на коруптивните злоупотреби годинава откриени и сузбиени се седум организирани 
криминални групи чии членови ја злоупотребиле својата положба преку изготвување на лажни 
договори со цел исполнување на услови во тендерска постапка, потоа со незаконско 
спроведување на постапка за извршување на недвижен имот, овозможување на стекнување 
право на сопственост над објекти и отуѓување и приватизација на земјиште во државна 
сопственост на незаконски начин, како и со доделување на лиценци за вршење на енергетски 
дејности без претходно исполнети услови и критериуми. 

Перење пари 

Како и минатата година и годинава тренд на зголемување бележат кривичните дела „перење 
пари и други приноси од казниво дело“ компаративно со претходните пет години. Откриени се 33 
кривични дела, за што пријавени се 49 сторители.  

																															 	

Графички	приказ	4		:	Движење	на	делата	перење	пари	по	години		

Исто така и годинава е голем бројот откриени случаи на „перење пари и други приноси од 
казниво дело“ кои се однесуваат на противзаконито постапување при регистрација на моторни 
возила со злоупотреба на „потврдите за лица“ – повратници од странство издадени од управите 
служби при Министерството. Од откриените кривични дела регистрирани се четири случаи со 
елементи на корупција, од кои во еден случај како сторители се јавуваат тројца управители на 
фирми, кои вршеле уплата по претходно изготвени лажни фактури, за пребивање на ДДВ, како и 
пренасочување паричните средства на трансакциона сметка на физичко лице, кое истите ги 
повлекувало, потоа во вториот случај исто така управител на фирма, дел од паричните средства 
кои ги стекнал со прикривање и намалување на даночната основица на правното лице, ги 
префрлил на трансакциска сметка на правно лице во Австрија, сопственост на истиот, а со 
преостанатиот износ извршил повеќе раситнети трансакции со правното лице, при што во 
промет биле пуштени парични средства во вкупен износ од еден милион евра. Во преостанатите 
два случаи како сторители се јавуваат четири лица кои во неколку наврати пуштиле во оптек 
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парични средства на физички лица во странство и на правно лице во земјата, во висина над 370 
илјади евра, за кои средства истите согласно својот статус и месечните примања немале 
економска оправданост.  

Криумчарење на мигранти 

Регистрираните кривични дела на давање услуги при преминување на ериторијата на државата 
од страна на локалните криминални групи и поединци изминатата година бележат позитивен 
тренд на зголемување за 11,4% во однос на минатата година. Во текот на 2019 година, откриени се 
81 случај на криумчарење на мигранти, за што мeрки на кривичен прогон се преземени против 96 
лица за сторени 49 кривични дела „криумчарење на мигранти“, од нив 89,6% се македонски 
државјани, а останатите десет се по тројца косовски и пакистански и по еден индиски, непалски, 
турски и бугарски државјанин. 
 
 
 
 

 

 Кривични дела  сторители Криумчарени 
мигранти 

2015 142 212 1.005 

2016 80 123 1.961 

2017 13 36 218 

2018 44 62 891 

2019 49 96 1.529 

    

 
Табела	3		:	Движење	на	криумчарење	мигранти	по	години		

 
Со реализираните случаи спречено е криумчарење на вкупно 1.529 мигранти, чиј број исто така 
бележи позитивен тренд на зголемување од 71,6% во споредба со минатата година. Според 
структурата, 43,5% од криумчарените мигранти се по потекло од Пакистан, а во топ три земји 
спаѓаат и мигранти од Авганистан со 28,2% застапеност и мигранти од Бангладеш со 14,3%.  
 



	

	

 
Графички	приказ	5		:	Структура	на	откриените	мигранти	по	потекло		

 
Зголемен е и бројот на активности на криминалните групи поврзани со криумчарење на 
мигранти кои се обидуваат по секоја цена да стигнат до посакуваната дестинација. Од страна на 
Националната единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе, детектирани 
и сузбиени се четири организирани криминални групи составени од 43 члена (меѓу кои лице од 
Средниот исток кое престојува во Р Грција и еден полициски службеник), кои на организиран 
начин криумчареле мигранти од територија на Грција во Северна Македонија.  

 

 
 

Графички	приказ	6		:	Организирани	криминални	групи	за	криумчарење	мигранти	по	години		

 
Првата група е 21 члена криминална група (меѓу кои за помагање е пријавен и полициски 
службеник) која на организиран начин криумчарела мигранти по потекло од Авганистан, 
Пакистан, Ирак, Бангладеш и други земји од Блискиот Исток кои престојувале на територија на Р 
Грција, преку зелената граница во околината на Дојран и Гевгелија, а потоа ги превезувале до 
Кумановско-Липковскиот регион и привремено биле сместувани во селата Ваксинце и Лојане од 
каде биле криумчарени во Р Србија. Втората сузбиена криминална група е тричлена група, која 
нелегално пренела 15 мигранти по потекло од Пакистан, Еритреја, Иран и Авганистан од Р Грција 
до Гевгелија, а потоа се обидела да ги превезе до кумановско липковскиот регион. Во третата група 
составена од 14 лица (меѓу кои и лице од Средниот Исток кое престојува во Р Грција), во период од 



	

	

седум месеци прокриумчариле 400 мигранти од Р Грција во Р Северна Македонија и се стекнале 
со противправна имотна корист од околу 150.000 до 200.000 евра. Последната група e петчлена, 
дел од меѓународна мрежа за криумчарење на мигранти, која во договор со организатор на 
криминална група од Р Грција организирале пренесување на девет мигранти од Сирија од 
непозната локација во Р Грција во близина на „Габровски водопад“ во Р Северна Македонија. За 
ваквите криминални активности, против 39 лица поднесени се кривични пријави за сторени 
осум кривични дела „организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со 
луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење на мигранти“. 
Главна рута за криумчарење на мигрантите е коридорот 10: Гевгелија-Велес–Скопје, при што како 
патни правци за транспорт на мигрантите се користат Кумановскиот, Струмичкиот и 
Штипскиот регион, односно, потегот од Гевгелија и Дојран до Куманово, до границата со РСрбија. 
Во последните неколку месеци од годината, како патни правци се користеа и регионалниот пат 
Валандово-Струмица, Струмица-Радовиш и Штип-Свети Николе како дел од трасата за 
транспорт на мигранти кон Куманово и Скопје.  
Најчести места на јужната граница од каде се преземаат мигрантите по нивното илегално 
префрлување на грчко-македонската граница се локалните патишта покрај автопатот. На 
северниот дел од државата мигрантите се оставаат на автопатот Куманово-граничен премин 
„Табановце“, во близина на бензинските пумпи „Макпетрол“ и „Макбенз“ и непосредно пред 
обиколницата Табановце, од каде мигрантите се преземаат со возила и се пренесуваат до 
кумановските села Лојане и Ваксинце за понатамошно префрлување преку државната граница 
со Србија. 
 

 
Графички	приказ	7		:	Модус	операнди	за	криумчарење	мигранти		

За вршење на криминалните активности од страна на организаторите се користи јака логистичка 
подршка, која се состои во почесто менување на товарни и патнички возила или комбиња, 
користење на рент а кар возила, често менување регистарски ознаки или пак таблици на други 
возила, интернет апликации како viber, whats app, messenger, преку кои меѓусебно комуницираат. 
Покрај тоа за безбеден трансфер на мигрантите се користат и „чистачи на патот“ кои пред да се 
изврши криумчарењето ја прегледуваат рутата на движење од полициски патроли и сообраќајна 
контролал, а имаат воспоставено и добра соработка со членови на криминални групи од 
соседните земји. 
 



	

	

Оваа година забележана е промена во модусот 
на делување на криминалните групи. Во пет 
од откриените случаи на криумчарење 
мигранти, возачите со цел да ги избегнат 
полициските патроли предизвикуваат 
сообраќајни незгоди удирајќи во други возила. 
Потоа, исто како и минатата година, 
продолжи трендот на користење на 
пренесување на мигранти на граничните 
премини сокриени во возила. Така, 
регистрирани се четири такви случаи, два на 
граничниот премин „Богородица“ и по еден на 
граничните премини „Долно Блаце“ и 
„Табановце“, при што во возилата се 
пронајдени сокриени 12 мигранти (осум од 
Ирак, двајца од Непал и по еден од Косово и од Индија).  

 
Трговија со луѓе   
Во текот на 2019 година, не се регистрирани кривични дела „трговија со луѓе“, но идентификувани 
се вкупно 113 потенцијални жртви на трговија со луѓе од страна на петте мобилни тимови, кои се 
формирани во согласност со препораките од евалуацијата на ГРЕТА за имплементација на 
Конвенцијата на Советот на Европа преку заедничко делување на Министерството за труд и 
социјална политика и Министерството за внатрешни работи, кои имаат надлежност 
идентификација на ранливи категории, вклучително и жртви на трговија со луѓе.                          
   
     	
Покрај нив, во три случаи на подрачјата на Скопје, Тетово и Штип, регистрирани се пет кривични 
дела „трговија со дете“, што е 50% помалку во однос на минатата година, кога беа регистрирани 10 
кривични дела. Мерки на кривичен прогон се преземени против шест лица, лани 16, сите 
македонски државјани. Што се однесува до половата структура на сторителите, четири од лицата се 
од машки, а две од женски пол, додека според возраста, две од пријавените лица се на 38 годишна 
возраст, а по едно лице се на 18, 20, 23 и 45 годишна возраст. 
	 	 	 	 	 	 	 	 								Графички	приказ	8		:	Движење	на	делата	по	години	
 
Жртви на кривичните дела се три женски деца (две на 16 и едно на 17 години) врз кои со физичко 
и психичко насилство биле принудувани да вршат сексуална експлоатација, а едно од нив било 
принудено на присилен брак, односно на живот во вонбрачна заедница.  
Изминатата година, спроведени се и 45 акциски контроли во 68 угостителски објекти најмногу на 
подрачјето на СВР Тетово, а една на подрачје на СВР Штип, каде се затекнати 204 странски 
државјанки (87 албански, 67 српски, 17 бугарски, 16 косовски итн.), како и 218 македонски 
државјанки кои директно биле изложени на експлоатација од страна на нивните сопственици. 

Злоупотреба на безвизен режим со државите членки на ЕУ и Шенгенскиот договор 
 

Кривичните дела „злоупотреба на безвизен режим“ бележат 100% тренд на зголемување во 
споредба со минатата година, но во однос на претходните години истите се во намалување што 
укажува на стагнација на овој феномен. 



	

	

 
Изминатата година регистрирани се два случаи, од кои едниот е во обид. Случаите се извршени 
на подрачјата на Делчево и Крива Паланка, а мерки на кривичен прогон се преземени против 38 
и 37 годишни лица, македонски државјани кои со патнички возила организирале и превезувале 
четири семејства (три од Радовиш и едно од Крива Паланка) во Германија каде истите се 
пријавиле како баратели за економски азил. За ваквите активности лицата се пријавени за 
сторени две  кривични дела „злоупотреба на безвизен режим со државите членки на Европската 
унија и на Шенгенскиот договор“.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ЕКОНОМСКИ И 
КОМПЈУТЕРСКИ 
КРИМИНАЛ 

• Во	областа	на	економскиот	
криминал	сузбиена	е	
тричлена	организирана	
криминална	група	и	откриени	
се	1.050	кривични	дела.	

• Причинетата	материјална	
штета	е	проценета	во	износ	
од	околу	2,9	милијарди	
денари.	

• Компјутерскиот	криминал	
бележи	пораст	за	66,6%.	

• Детектирани	се	голем	број	на	
содржини	 на	 интернет	
порталите	 и	 социјалните	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.3.ЕКОНОМСКИ КРИМИНАЛ 
Во областа на економскиот криминалитет сузбиенa e организирана тричлена криминална група 
и откриени се вкупно 1.050 (1.079) кривични дела, за што кривично се пријавени 1.351 (1.506) 
сторители и 80 правни лица. Вкупната материјалната штета која е причинета на Буџетот на 
Северна Македонија, општинските буџети, акционерски друштва и други субјекти, за 2019 година 
е проценета во износ од околу 2,9 (1,9) милијарди денари, а истата бележи зголемување за повеќе 
од 50% во однос на 2018 година. Со цел за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги 
и конфискација на имот, оваа година во рамки на Одделот за сузбивање на организиран и 
сериозен криминал формирана е посебна единица за финансиски истраги.  
Откривачката функција во оваа област е најголема на ниво на Секторите за внатрешни работи 
Охрид и Куманово, кои открија околу 40% од кривичните дела.  
 

 
 

Графички	приказ	8		:	Движење	на	делата	од	економски	криминалитет	по	региони		

 
Според видот на кривичните дела, најзастапено е кривичното дело „злоупотреба на службената 
положба и овластување“ - 207, по што следат кривичните дела „вршење на јавен превоз без 



	

	

поседување лиценца“ – 149, „бесправно градење“ – 113, „несовесно работење во службата“ - 84 и 
„узурпација на недвижности “ – 79.  

 
Злоупотреба на службената положба 

Во текот на 2019 година откриени се 207 кривични дела „злоупотреба на службената положба и 
овластување“ или околу 20% од вкупниот број на регистрирани кривични дела во оваа област, 
извршени од 363 сторители, што претставува намалување од 24,4% на откривачката функција во 
однос на минатата година, а притоа предизвикана е материјална штета над 890 милиони денари.  

 
Графички	приказ	9		:	Број	на	дела	злоупотреба	на	службена	положба	и	сторители			

 
Најголемиот број на злоупотреби на службената положба,  се извршени од страна на вработени 
во државните институции, единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија. 
Најзастапени се директори и раководители во јавни претпријатија, основни и средни училишта и 
здравствени установи, градоначалници, управители на приватни претпријатија, вработени во 
МВР, референти во јавни претпријатија и други, а пријавени се и лица кои делата ги извршиле во 
својство на високи државни функционери, министри, заменици министри, државни секретари, 
членови на судските и правосудните органи (судија и државни правобранители) и слично. 
За злоупотреба на службената положба и овластување во врска со јавните набавки,  откриени се 
16 кривични дела, за што се пријавени 49 сторители, додека материјалната штета за истите е 
проценета во износ од околу 304 милиони денари.  
Злоупотребите често се поврзани со вршење на повеќе инкриминирани дејствија, а покрај 
случаите за злоупотреба на јавните набавки, карактеристични се и злоупотребите во постапките 
за остварување или стекнување на права на субвенции, лиценци за вршење јавна дејност, 
заштита и управување со државниот имот, постапки за приватизација или отуѓување на 
земјиште во државна сопственост, утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, 
склучување договори за закуп и наплата на закуп над државно земјиште и објекти, пропуштање 
на правни дејствија за заштита на државниот имотот и правните интереси, неизвршување на  
доспеани правосилни и извршни пресуди, нелегално стекнување на имот и парични средства, 
незаконито царинење и легализација на странски возила и слично. 

 
Несовесно работење во службата 

Според начинот на извршување, профилот на сторителите и обемот на предизвиканата 
материјална штета, ова кривично дело е во блиска корелација со кривичното дело “злоупотреба 
на службената положба”. Годинава се откриени 84 кривични дела “несовесно работење во 



	

	

службата”, за што кривично се пријавени 127 сторители, што претставува намалување на 
откривачката функција за 22% во однос на минатата година, додека предизвиканата  материјална 
штета е зголемена за 44% . 
 

 
Графички	приказ	10		:	Број	на	дела	несовесно	работење	во	службата	и	сторители			

 
Исто така и помеѓу сторителите на ова кривично дело се наоѓаат лица во својство на 
градоначалници, директори на јавни установи, одговорни лица и вработени во општините и 
јавните претпријатија, царински службеник, службеници во МВР, кои со намерно пропуштање 
на должен надзор, непочитување и несоодветно спроведување на воспоставените процедури за 
постапување, во рамките на нивните надлежности овозможиле правни и физички лица да се 
стекнат со значителна имотна корист, на штета на Буџетот на Република Северна Македонија.  
 

 
2.4. КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛ 
Во 2019 кај кривичните дела од компјутерски криминал бележиме пораст од 65,7%, односно  
регистрирани се 174 (105) кривични дела, за кои кривично се пријавени 124 сторители. 
Карактеристично е што со извршување на овие дела, на физичките и правни лица им била 
нанесена материјална штета од 42,6 милиони денари, што во споредба со претходната година кога 
предизвиканата материјална штета изнесувала 11,2 милиони денари, претставува зголемување за 
280%. Зголемувањето на откривачката дејност пред се должи на голем број детектирани 
содржини на интернет порталите и социјалните медиуми во кои се промовира или поттикнува 
омраза, дискриминација или насилство, против поединци или групи врз основа на етничка, 
верска и политичка припадност, како и зголемениот број на случаи на злоупотреба на лични 
податоци. Во овој дел регистрирани се 29 кривични дела загрозување на сигурноста, 27 кривични 
дела ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем, како и 19 
дела - злоупотреба на лични податоци. 		
	

	



	

	

 
Графички	приказ	11	:	Број	на	видовите	дела	од	компјутерски	криминал			

Согласно извршените согледувања во делот на компјутерскиот криминалитет, во 2019 година, 
покрај горенаведените облици и модуси на извршување на делата, карактеристични се: 
 
Во делот на платежните картички во споредба со претходната година, кривичните дела бележат 
зголемување за 28%, односно откриени се 73 кривични дела, од кои 65 кривични дела „оштетување 
и неовластено навлегување во компјутерски систем“, како и осум кривични дела „изработка и 
употреба на лажна платежна картичка“. Најчесто станува збор за претходно извршени кражби 
дебитни и кредитни електронски картички од граѓани, од кои подоцна сторителите подигале 
парични средства од банкомати. 

 
Се поголемата достапност на социјалните мрежи и интернет содржините до младата популација 
го зголемија ризикот од сексуална злоупотреба на децата и ширење на пазарот со детска 
порнографија, при што годинава бројот на кривични дела за сексуална експлоатација на деца 
преку интернет е во пораст за 150%, односно регистрирани се 10 кривични дела, од кои шест 
кривични дела „производство и дистрибуција на детска порнографија“, при што кривично се 
пријавени пет сторители и четири кривични дела „прикажување на порнографски материјал на 
дете“ со кривично пријавени двајца сторители. 

Во делот на  компјутерски измами, се регистрирани 12 кривични дела, а се карактеризираат по 
значително покомплексниот начин на извршување, како и со причинување на голема 
материјална штета во однос на другите кривични дела од оваа област, која годинава изнесува 36,3 
милиони денари или 85,2% од вкупната материјална штета. Кај интернет измамите најчести се 
лажните огласи за купопродажба на интернет портали, како и пресретнување на e-mail 
комуникација помеѓу приватни фирми со цел нивна измама, насочување и плаќање на друга 
банкарска сметка.  

 
	

	

	

	

 



	

	

	

	

	

	

	

	 	

КЛАСИЧЕН   
КРИМИНАЛ 

	

• Најмал	број	на	регистрирани	
кривични	дела	од	класичен	
криминал	во	последните	10	
години	.	

• Извршени	се	22	убиства,	во	
кои	од	живот	се	лишени	23	
лица.		

• Извршени	се	9.011	тешки	
кражби,	кои	се	во	
намалување		за	16,5%.	

• 	Кривичните		дела	против	
половата	слобода	и	морал	во	
последните	години	бележат	
континуирано	намалување	

• Криминалот	од	омраза	е	
зголемен	за	54,5%.	

	



	

	

2.6. КЛАСИЧЕН КРИМИНАЛ 
Овој вид на криминал е најзастапен вид на криминал во нашата држава и учествува со 90% во 
вкупниот криминал. Насоченото и превентивното работење изминативе неколку години 
резултираше со намалување на кривичните дела од класичен криминал. Oваа година, бележиме 
најмал број на кривични дела од оваа област за последните 10 години, односно во 2019 година 
евидентирани се 20.882 кривични дела. 

                   28.628 25.518 22.516 22.732 22.936 23.812 20.822 
																											Графички	приказ	12		:	Движење	на	делата	од	класичен	криминал	по	години			

Во текот на 2019 година расветлени се 9.635 дела или постигната е ефикасност од 46,1%, а за 
сторените кривични дела се пријавени вкупно 12.236 (14.460) сторители. Беа преземени мерки и 
активности за расветлување и на кривични дела извршени во претходните години, односно 
расветлени се 65 (98) вакви дела.  
Во 2019 година, забележано е намалување на кривичните дела извршени од деца, односно 
евидентирани се вкупно 640 (770) - кривични дела извршени од 1.085 (1.189) деца, чие учество во 
вкупниот криминал е околу 2,7%. Во најголем број, децата вршат дела од имотниот криминал- 479 
(618) дела. Децата се сторители и на кривични дела со елементи на насилство, па така оваа година 
евидентирани се и три убиства во обид, 16 тешки телесни повреди и 25 разбојништва  извршени 
од деца. Истите се јавуваат како извршители на кривични дела во други области и тоа во 
недозволената трговија - 40 кривични дела, шест дела од организираниот криминал и пет дела од 
економскиот криминал. 

Кривични дела против живот и тело 

Иако, по квантитет делата против имотот се најголемиот дел во класичниот криминал, сепак 
кривичните дела со елементи на насилство, претставуваат еден од главните индикатори за 
целокупната безбедносна состојба во државата, пред сè заради тежината на овие деликти.	Поради 
карактерот на овој криминал, Министерството беше максимално посветено и ангажирано во 
расветлување на овие дела, а во извештајниот период бележиме намалување на 9,6% на 



	

	

кривичните дела од ова област, односно евидентирани се 
937 (1.037) кривични дела, а мерки на кривичен прогон се 
преземени против 1.033  (1.199) сторители. 

Најголем дел од кривичните дела отпаѓаат на 
телесна повреда 580 (636) за кои мерки на кривичен 
прогон се преземени против 598 (661) лица, по што 
следат кривичните дела тешка телесна повреда 161 
(156) дела, извршени од 178 (182) лица, загрозување со 
опасно орудие при тепачка или караница 139 (159) 
извршени од 155 (177) лица, убиство 22 (19) извршени 
од 21 (34) сторител. 

Во однос на минатата година, кај  делата  „убиство“ 
и „тешка  телесна повреда“ бележиме зголемување, 
додека кај делата „телесна повреда“ „загрозување со опасно орудие при тепачка или караница“ и 
„учество во тепачка“ бележиме намалување на регистрираните кривични дела. Како сторители на 
овие кривични дела се јавуваат и децата , така да во наведениот период  16 кривични дела - тешка  
телесна повреда се сторени од деца , седум дела-телесна повреда  и по три дела загрозување со 
опасно орудие при  тепачка или караница и убиство во обид. 

Убиство 

Кривичните дела „убиство“ бележат зголемување од 16%, во однос на минатата година, односно 
извршени се 22 (19) убиства, во кои од живот се лишени 23 лица. Од вкупниот број на убиства, во 
еден случај се работи за двојно убиство, во кое од животот е лишено и дете на возраст од 10 години. 
Најголем број, односно 11 убиства се извршени со употреба на огнено оружје, по што следат 
убиствата извршени со ладно оружје –седум. 

Засилените активности што ги преземаше полицијата придонесоа за откривање на сторителите 
на 21 убиство, од кои две се од минатата година, додека нерасветлени останаа три убиства, од кои 
две на подрачје на СВР Скопје и едно на подрачје на СВР Куманово. За извршените убиства 
кривично се пријавени 21 лице, додека во два случаи сторителите по извршување на убиството се 
самоубиле.   

Како посебен резултат на Министерството се реализираните три настани на исчезнати лица на 
подрачје на Скопје и Струмица, од кои две во 2018 година, каде по бројни превземени сеопфатни 
мерки и активности и меѓу-секторска соработка се пронајдени телата на исчезнатите, при што 
утврдено е дека станува збор за насилна смрт – убиство. По преземени сеопфатни мерки и 
активности, истите се расветлени и мерки на кривичен прогон се преземени против три лица. 

 

 

 

Од страна на СВР Струмица, поднесени се две кривични пријави против лице од село Добрејци 
-Струмичко, поради постоење на основано сомневање дека истиот извршил сериски убиства 
врз две лица, кои беа пријавени за исчезнати, а чии тела беа пронајдени во голем резервоар за 
нафта и во буре, во браната „Турија“. 



	

	

 

На подрачјето на СВР Скопје се извршени најголем број на убиства – девет, потоа три на 
подрачје на СВР Тетово, по две на подрачје на СВР Куманово, СВР Охрид, СВР Струмица и 
СВР Штип, а по едно на подрачје на СВР Битола и СВР Велес.  

 
																																																								Графички	приказ	13		:	Извршени	убиства	по	региони			

Најмногу од убиствата се извршени поради претходно настанати меѓусебни расправии помеѓу 
сторителите и жртвите, а две се поради небрежност. 

 
Самоубиства 

Во текот на 2019 година, Министерството преземаше мерки за расчистување на 99 (121) 
самоубиства, а од направените согледувања може да се заклучи дека најмногу самоубиства се 
извршени на подрачје на Секторите за внатрешни работи Скопје-24, Штип-21 и Куманово-13. 
Самоубиства почесто вршат лица од машки пол-78,  според старосната структура најголем број од 
лицата се над 30 години-90 лица, а според начинот на извршување, најмногу лица си го одзеле 
животот со бесење-57, додека најчесто самоубиствата се извршени поради нервни растројства-30.  

Кривични дела против имотот 

Класичниот криминал во најголем дел го сочинуваат делата против имотот над 70%, односно, 
евидентирани се 14.935 (17.416) кривични дела што претставува намалување од 14,2% во однос на 
претходната година. Расветлени се 4.063 (3.436) вакви дела, со што е постигната  вкупна 
ефикасност од 27,2%.  

Имотниот криминал, во прв ред го сочинуваат тешките кражби, чиј број годинава изнесува  9.011 
(10.788 ) дела, кои се во намалување  за 16,4% во споредба со лани, а при расветлувањето на овие 
дела постигната е ефикасност од 21,2%. Мерки на кривичен прогон се преземени против 3.050 
лица, од кои деца се 568, кои извршиле 299 тешки кражби. 

 



	

	

 
 

																																											Графички	приказ	14		:	Извршени	тешки	кражби	по	региони			

 
Најголем број од тешките кражби се извршени на подрачје на СВР Скопје-5.112, по што следи 
подрачјето на СВР Битола со 1.157 извршени тешки кражби и СВР Штип со 732 тешки кражби. 

 

 
Објекти каде најчесто се вршат тешките кражби се куќи, станови и викендици - 1.838 (2.301) , потоа 
следат моторните возила – 1.511 (1.692) случаи и за разлика од лани, бројот на овој вид на кражби е 
намален за 10,7 %. Причинетата материјална штета, оваа година изнесува 624,1 (965,8) милиони 
денари. 

Потоа следуваат кривичните дела кражби, чиј број во наведениот период изнесува   4.589 (4.962) 
дела и се во намалување за 7,5 % во однос на истиот период од лани. При расветлувањето 
постигната е вкупна ефикасност од 30,3%, за кои мерки на кривичен прогон се преземени против 
1.710 (2.025) сторители. Во овој период регистрирани се и 369 (498) кривични дела одземање на 
моторно возило, за кои се пријавени 194 (324) сторители. 
Разбојништва 



	

	

Во рамките на имотните деликти значајни дела се и разбојништвата, кои според начинот и 
употребата на насилство при нивното извршување се едни од најтешките дела во оваа област. 
Оваа година бројот на разбојништвата бележи намалување од 15,1% односно извршени се 325 (383) 
разбојништва, со кои е причинета материјална штета од 16 милиони денари. Мерки на кривичен 
прогон се преземени против 206 сторители, а при расветлувањето на овие кривични дела 
постигната е ефикасност од 37%. Во извештајниот период регистрирани се и 43 (53) кривични дела 
„разбојнички кражби“, за кои се пријавени 33 (38) сторители. 

 
Кривични дела против половата слобода и морал 

Кривичните  дела од областа на половата слобода и половиот морал во последните години 
бележат континуирано намалување, а во 2019 година регистрирани се 87 (91) кривични дела. 
Најбројни се кривичните дела „силување“ - 35,  за кои  кривично се  пријавени 30 сторители. 
Нaтаму, според бројноста следат кривичните дела  „полов напад над дете кое не наполнило 14 
години“ - 29 за кои кривично се пријавени 37 сторители. Загрижува фактот што бележат пораст 
кривичните дела „производство и дистрибуција на детска порнографија“ и „прикажување на 
порнографски материјал на дете“. 



	

	

 
																																Табела	4		:	Кривични	дела	против	половата	слобода	и	морал	по	видови			

 

При расветлувањето на овој вид деликти полицијата постигна висока ефикасност од 85%, а за 
извршените дела кривично се пријавени 87 сторители, од кои 28 сторители се деца, а 27 лица се 
повторници. 

Семејно насилство 

Во текот на годината беа регистрирани 989 (1.006) кривични дела од областа нa семејното 
насилство, за кои се пријавени 1.013 (1.068) сторители, од кои 91,9% се лица од машки пол. Најголем 
дел од кривичните дела извршени при семејно насилство-59,5% се „телесна повреда“, по што следат 
„загрозување на сигурноста“ со 37%. Извршени се и пет кривични дела  „убиство“ при вршење на 
семејно насилство и тоа: по две на подрачје на Секторите за внатрешни работи Скопје и Штип и 
едно на подрачје на Секторот за внатрешни работи Битола. 
 

 
 
																																																											Табела	5		:	Дела	од	семејно	насилство			

 
Најчесто жртви на овие кривични дела се жени-79,8%, а во однос на роднинската врска со 
сторителите,  во 40,5%  како жртва се појавува сопругата, потоа, 21,6%  жртви се родителите и во 7,1 
% жртви се деца3. Најголем дел или 74,9% од делата се извршени со употреба на физичка сила или 
закана, потоа со ладно оружје – 5,9%, а во пет случаи со употреба на огнено оружје. Инаку, во 41,2% 
од случаите, сторителите биле во состојба на  растројство, а во 22,2% под дејство на алкохол. Во 
рамки на семејното насилство во полициските станици се примени 3.196 (2.750) поплаки, а  
регистрирани се 470 (325) прекршоци. 
 
Останати кривични дела од класичен криминал и други безбедносни појави 

																																																													
3	Во врска со кривичните дела, прекршоците и поплаките при семејно насилство, при употреба на терминот „деца“ се мисли на 
роднинската врска на жртвите со сторителите, а не на возраста на децата. 

Пром ена 
%

Силување 35 31 12,9

Полов напад на дет е к ое не наолнило 14 години 29 32 -9,4

Задоволување полови ст раст и пред друг 11 18 -38,9

Производст во и дист рибуција на дет ска порнографија 6 2 200

Прик аж ување на порнографски м ат еријал на дет е 4 2 100

Обљуба врз нем оќ но лице 1 5 -80

Посредување во вршење прост ит уција 1 1 0

Кривични дела прот ив половат а слобода и м орал 2019 2018



	

	

Кривичните дела против слободите и правата на граѓаните, и во 2019 година бележат 
зголемување од 19,8%, односно евидентирани се 720 (601) кривични дела, за кои мерки на 
кривичен прогон се преземени против 700 (605) сторители. Најзастапено е кривичното дело 
„загрозување на сигурноста“–556 (477), од кои 77% се извршени во рамките на семејното насилство, 
а најчесто се вршеле со сериозни закани и употреба на физичка сила.  
Извршени се 15 кривични дела грабнување, што преставува зголемување во однос на претходната 
година, кога беа извршени седум кривични дела. Зголемување од  55,5 % бележат  и кривичните 
дела „противправно лишување од слобода“- 28 (18). Мотивот за извршување на овие кривични 
дела најчесто се нерасчистени должничко-доверителски односи и лишување од слобода и 
грабнување на лица од женски пол поради прекинати љубовни врски. Кривичните дела „изнуда“ 
и „уцена“ се во намалување во однос на претходната година, односно евидентирани 14 (26) 
кривични дела „изнуда“ и 19 (34) кривични дела „уцена“. 

 
 Кривични дела од омраза 

Во делот на криминалот од омраза, забележано е зголемување на инкриминациите за 54,5% во 
однос на минатата година, при што во 2019  година регистрирани се вкупно 51 кривично дело, за 
што се поднесени 45 кривични пријави против 51 сторител. Според видот, најбројни се 
кривичните дела се „ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски 
систем“-25, потоа „загрозување на сигурноста“ по пат на информатички систем-21 дело, три 
кривични дела „предизвикување на омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, 
верска и друга дискриминаторска основа“ и „насилство“-две дела. 
Во 90% од случаите, кривичните дела се извршени преку информатички систем, со упатување на 
закани по животот и телото кон носители на јавни функции (премиер, министри, поголем број на 
пратеници, членови на Влада), како и полициски службеници и новинар. Политичката 
припадност на жртвите и годинава е најчеста причина, а во некои од случаите присутна е и 
појавата каде како жртви се јавуваат лица поради нивната национална припадност, одредена 
етничка припадност или сексуална ориентација. 

 
Пожари 

Министерството и во 2019 година, континуирано преземаше мерки и активности за превенција и 
заштита од пожари на шумите, пасиштата и други отворени простори. Бројот на пожарите во 
текот на годината е зголемен за 77,9%, односно оваа година се случени 1.651 (928), во кои 10 лица  
загинале, а седум 19 се здобиле со телесни повреди.  

 



	

	

Графички	приказ	15		:	Состојба	со	пожари,	по	години	и	региони			

Најголем дел од пожарите се случени на подрачје на Секторите за внатрешни работи Скопје и 
Битола, пред се во летниот период поради високите температури. 
Во текот на годината од страна на сите Сектори за внатрешни работи и Регионални центри за 
гранични работи континуирано беа преземани мерки и активности за заштита од пожари на 
шумите, пасиштата и други отворени простори. Во таа насока беа спроведени и повеќе проекти и 
кампањи, меѓу кои и „Лето без пожари” кои имаа за цел подигање на свеста кај граѓаните за 
заштита од пожари и зачувување на зелените шумски површини. Воедно, при преземањето на 
мерките и активностите, Министерството континуирано соработуваше со територијалните 
противпожарни единици, со претставници на јавното претпријатие „Македонски шуми“, 
Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, а во локализирање на 
дел од пожарите, беше вклучено и месното население.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

НЕДОЗВОЛЕНА 
ТРГОВИЈА СО 
ДРОГА, ОРУЖЈЕ И 
КРИУМЧАРЕЊЕ 
АКЦИЗНА СТОКА 

	



	

	

2.6.НЕДОЗВОЛЕНА ТРГОВИЈА СО ДРОГА 
Министерството за внатрешни работи, посвети исклучително внимание на борбата против 
недозволената трговија со дрога која е еден од стратешките приоритети на Бирото за јавна 
безбедност. Ова резултираше со зголемување на откриените кривични дела за 13,5%, шест  
сузбиени организирани криминални групи, спречени пет меѓународни транспорти на дрога, 
откриени три лаборатории за внатрешно одгледување на растенија канабис и производство на 
хашиш масло.   
Во 2019 година се откриени 896 кривични дела, од нив 763 кривични дела “неовластено 
производство и пуштање во промет наркотични дроги и психотропни супстанции” и 133 
кривични дела “овозможување на употреба наркотични дроги“. Мерки на кривичен прогон беа 
преземени против 1004 сторители, од кои 983 македонски државјани и 21 странец и тоа 16 
државјани на Р.Албанија, двајца државјани на Р.Грција и по еден државјанин на Косово, 
Германија и Холандија. 

 

Графички	приказ	16		:	Кривични	дела	недозволена	трговија	со	дрога	по	години			

Откривачката функција во сите Сектори за внатрешни работи бележи зголемување, освен во 
Секторот за внатрешни работи Струмица, а најголем пораст на откриените кривични дела 
бележат СВР Тетово 30,7%, СВР Куманово 35% и СВР Велес 16,6%. 

 
Графички	приказ	17		:	Кривични	дела	недозволена	трговија	со	дрога	по	региони			

	

Во рамките на откриените кривични дела запленети се 977,2 килограми марихуана, 735,52 грама 
хероин, 852,3 грама кокаин, 131 стебло од растението „cannabis sativa“, осум парчиња ЛСД,  5.419 
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грама хашиш и 162,2 милилитри хашиш масло, 36,09 грама и осум таблети метамфетамин, 967,50 
грама и три таблети амфетамин, 5,42 грама и 398 таблети екстази  и 1.021 грам мешавина од 
кофеин и парацетамол. Покрај ова запленети се 8.191 милилитри метадон, 815 таблети трамадол, 
373 ампули диазепам и 84 таблети бупренорфин.  

 

																	Табела	6		:	Запленети	количини	на	дрога	по	години			

Во однос на претходната година, во пораст се запленетите количини на кокаин, амфетамин и 
хашиш, а намалување бележат запленетите количини на хероин, синтетички таблети, марихуана 
и стебла од растението cannabis sativa. Најголемите количини на хероин, кокаин,  амфетамин и 
синтетички таблети се реализирани од страна на Секторот за внатрешни работи Скопје. Покрај 
Скопје, синтетичките таблети се присутни и на подрачјето на Штип и Тетово. Според запленетите 
количини марихуана, покрај Охрид, се издвојува и Секторот за внатрешни работи Скопје, а 
поголеми количини се запленети и на подрачје на Секторите за внатрешни работи Тетово, Битола 
и Струмица.  

Оваа година сузбиени се шест организирани криминални групи инволвирани во недозволена 
трговија со дрога, во кои дејствувале 19 членови, од кои 14 државјани на Република Северна 
Македонија и пет на Р.Албанија. Две од сузбиените организирани криминални групи 
организирале набавка и транспорт на 48 килограми марихуана, четиричлена организирана 
криминална група од Скопје, вршела набавка на поголема количина кокаин, кој бил препакуван, 
мешан и продаван на корисници на подрачјето на Скопје, а три од организираните криминални 
групи се сузбиени во спроведени меѓународни акции, на територија на Шпанија и Р.Србија каде е 
запленет  кокаин и хероин, за што кривично се пријавени седум лица македонски државјани.   

Запленет а дрога 2019 2018 Пром ена

Марихуана (грам) 977210 1532432 -36

Хероин (грам) 736 1971 -63

К ок аин (грам) 852 587 45

Ст ебла 131 819 -84

Синт ет ичк и т аблет и 409 537 -24

хашиш 5419 918 490

амфет амин 968 262 269

мет амфет амин 36 47 -23

хашиш масло (мл) 162 5814 -97



	

	

 
Во 2019 година, спречени се пет меѓународни транспорти на марихуана. При тоа во три случаи се 
запленети 75,3 килограми марихуана, која од Р.Албанија, со патнички возила, транзитирала 
преку нашата земја со крајна дестинација Р.Турција и во два случаи на ГП Дојран и ГП 
Табановце на излез од Северна Македонија запленети се 129 килограми марихуана, чија крајна 
дестинација била Р.Турција и Р. Словенија, а дрогата е пронајдена при извршени претреси во 
товарни возила во резервоар за гориво и во кабина од товарно возило кое превезувало даски. Во 
рамките на спречените транспорти, мерки на кривичен прогон се преземени против 13 лица од 
кои седум се државјани на Р.Албанија.  
Откриени се три лаборатории со инсталирана прирачна опрема за внатрешно одгледување на 
растенија канабис и производство на хашиш масло, две во Скопје и една во село Лисичани, 
Кичево. Во рамките на овие случаи се запленети еден килограм и 595,53 грама марихуана, 69 
стебла “канабис сатива“,  57,7 милилитри хашиш масло и 260 милилитри течност со присуство на 
канабиноиди. 

2.7.НЕДОЗВОЛЕНА ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ 
Откриените кривични дела во оваа област, начелно се карактеризираат со нелегално држење и 
поседување на едно парче оружје, муниција или експлозивни материјали од страна на поединци, 
а недозволената трговија и поседувањето на нелегалното оружје, во голем дел е поврзана со 
вршење на други видови на кривични дела, најчесто од областа на насилниот и имотниот 
криминал, како и недозволената трговија со дрога.  
Во областа за недозволена  трговија со оружје, во 2019 година сузбиена е организирана криминална 
група и откриени се вкупно 188 кривични дела, од кои 186 се „недозволено изработување, држење и 
тргување со оружје или распрскувачки материи“, едно кривично дело „фалсификување на огнено 
оружје“ и едно кривично дело „изработување и набавување оружје и средства наменети за 
извршување на кривично дело“. Во врска со откриените кривични дела,  пријавени се вкупно 203 
сторители, додека две кривични дела се со непознат сторител.  
 

	



	

	

	
 

																	Графички	приказ	18		:	Кривични	дела	недозволена	трговија	со	оружје	и	запленети	количини	по	години			

 
Во рамките на откриените кривични дела, запленети се вкупно 150 парчиња огнено оружје, од кои 
76 пиштоли, осум револвери, шест автоматски 
пушки, две полуавтоматски пушки, автомат, 
војничка пушка, малокалибарска пушка, 24 ловни 
пушки, 11 ловни карабини, воздушна пушка, рачно 
изработена пушка, рачно изработен пиштол, пет 
пиштоли за звучна и светлосна сигнализација, два 
гасни пиштол, девет рачни бомби, мина, 5.096 
парчиња муниција, 192 грама експлозиви, две 
детонаторски каписли, 100.168 парчиња петарди, 
8.111 пиротехнички и светлечки ракети, 14 огномети 
и два топовски удари.   
Трендовите на движење на криминалот со 
недозволена трговија со оружје и муниција, следејќи 
го вкупниот број на откриени кривични дела, се на 
исто ниво како и минатата година, со тоа што кај 
запленетите парчиња на оружје евидентирано е намалување за 10%. Заплената на муниција е 
намалена во незначителен обем, а заплените на петарди и други пиротехнички средства се 
зголемени за повеќе од 260%.  
 
Во рамки на спроведено криминалистичко истражување со меѓу-секторска соработка на Одделот 
за криминалистичка полиција и ОСОСК, сузбиена е организирана криминална група која се 
занимавала со недозволена трговија со оружје, чии членови подолг период во работилница во 
Скопје вршеле конвертирање на пиштоли за светлосна и звучна сигнализација во огнено оружје, 
при што покрај конвертираното оружје, набавувале и други видови на огнено оружје и разни 
видови на муниција, кои потоа ги продавале на други.  
 
Во врска со усвоениот Патоказ за сеопфатно спречување, следење и гонење на недозволеното 
поседување и злоупотреба на огнено оружје во Западен Балкан, како и Националната стратегија 
за контрола на мало и лесно оружје на Северна Македонија и нејзиниот акциски план, во 2019 
година преземени се активности кои се поврзани со воспоставувањето на контакт точките за 
оружје, а истите се наоѓаат во подготвителна фаза за создавање на интегрираната база за оружје, 
која е предуслов за натамошно постапување.   



	

	

2.8.КРИУМЧАРЕЊЕ АКЦИЗНИ И ДРУГИ ВИДОВИ СТОКИ 
Во областа на криумчарење на акцизни и други стоки во 2019 година откриени се вкупно 22 
кривични дела, од кои две се по Законот за акцизи. Притоа, осум кривични дела се со непознат 
сторител, а за останатите 14 кривични дела пријавени се 24 сторители, од кои четири се правни 
лица. 

 

 

 

 

 

														 Графички	приказ	19		:	
Кривични	дела	 криумчарење	и	сторители		

Во рамки на наведените случаи, запленети се 
238,8 килограми ситно сецкан тутун, 660 
килограми сурово кафе, 100 боци со фреон, 20 килограми подмладок на јагула, автомобилски 
делови од 19 растурени патнички возила, 2.032 килограми кашкавал, 15 грла крупен добиток, 
153.600 биоразградиви кеси, разновидна текстилна, колонијална и прехранбена стока. 

 

Покрај наведеното, од страна на Секторот за внатрешни работи Скопје, реализирано е  кривично 
дело „недозволена трговија”, за кое е пријавено едно лице поради недозволена трговија со лекови 
во вкупна вредност од 1.145.579,19 денари,  кои биле наменети за продажба во Р.Косово, а 
реализирани се и три кривични дела „избегнување на плаќање акциза“ и едно „соизвршителство“ 
во врска со „избегнување на плаќање акциза“, за што кривично се пријавени пет сторители, кои 
набавиле акцизни тутунски добра без контролни марки кои подлежат на акциза, во вкупна 
количина од 852,69 килограми фино сецкан тутун, со што е причинета штета на Буџетот на 
Северна Македонија во вкупен износ од околу 1.151.131,50 денари. 

Во оваа област сузбиена е организирана криминална група која делувала на меѓународно ниво, 
при што кривично се пријавени пет лица кои се занимавале со криумчарење на подмладок на 
јагула, која е загрозен вид во Европа, а истите организирале и вршеле транспорт на релација од 
Софија, Р.Бугарија преку Меѓународен аеродром Скопје, Република Северна Македонија до Куала 
Лумпур, Малезија. 

 

 

 

Заплени
Тут ун 

к г
Добит ок -

грла
Кафе к г

Подм ладок  
јагула к г

Кашк авал 
к г

2019 238,8 15 660 20 2032



	

	

 	

ЈАВЕН РЕД И   
МИР 

• Регистрирани	се	7.929	
прекршоци	против	јавниот	ред	
и	мир.	

• Одржани	364	јавни	собири,	
најмногу	на	подрачје	на	СВР	
Скопје-228.	

• Регистрирани:	120	настани	на	
насилно	однесување	меѓу	
ученици,	62	во	основни,	а	58	
во	средни	училишта.	

• Регистрирани	се	18	случаи	на	
нарушен	јавен	ред	и	мир	од	
поголем	обем	на	спортски	
натпревари.	

	

	



	

	

2.9. СОСТОЈБИ СО ЈАВНИОТ РЕД И МИР 
Безбедносната состојба во областа на јавниот ред и мир во последните три години е стабилна и 
позитивно непроменета, без постоење на никакви индикатори кои би значеле сериозна закана за 
истата. Полицијата превземаше превентивно-репресивни и други мерки за одржување на 
стабилен јавен ред и мир и услови за безбеден живот на граѓаните. Ресурсите беа насочени кон 
обезбедување на одредени настани за кои беа преземени низа активности со цел нивно 
спречување и ескалација, но истовремено и кон спречување на нарушувања на јавниот ред и мир 
од страна на поединци или организирани групи, или нарушувања на меѓуетничка основа. Во 
текот на април беа спроведени Претседателските избори и предвремените избори за 
Градоначалник на општините Охрид, Дебар и Ново Село, кои се одржаа во два изборни круга, а за 
нивно обезбедување беа ангажирани вкупно 4.600 полициски службеници. За време на 
изборниот процес, поднесени се три кривични пријави против двајца сторители и против непознат 
сторител за кривични дела „загрозување на сигурноста“, „ширење на расистички и ксенофобичен 
материјал по пат на компјутерски систем“ и „тешка кражба“. Исто така, регистрирано е и 
кривично дело „неовластено снимање“ што се гони приватна тужба. Констатирани се и четири 
прекршоци - „карање, викање или непристојно и дрско однесување“,  „фрлање или кршење на 
шишиња, чаши или други предмети“, „физички напад“ и „испишан графит“. 

Од посебна важност беше и зголемениот ангажман и активностите на Министерството за 
успешно организирање и спроведување на потребниот степен за обезбедување на Папата за 
време на неговата посета во Северна Македонија на 07 мај 2019 година. 
 
Превентивните активности и кампањи што полицијата ги спроведува низ градинките и 
училиштата даваат позитивен резултат во намалувањето на насилствата меѓу учениците, додека 
определувањето на полициски службеници за контакт со навивачки групи и одржувањето на 
средби пред одигрување на секој натпревар со претставниците на екипите влијае на намалување 
и на нарушувањата на јавниот ред и мир на спортски натпревари.  

Статистички податоци од областа на јавниот ред и мир  

Прекршоците против јавниот ред и мир бележат тренд на зголемување за 11,2% споредено со 
минатата година. Регистрирани се 7.929 прекршоци за кои се поднесени барања за поведување 
прекршочна постапка, или околу 800 прекршоци повеќе од лани. По подрачја, најмногу 
прекршоци се извршени на подрачјата на СВР Скопје-2.943 каде истите се зголемени за 40% и СВР 
Штип-1.079 прекршоци, додека најповолна состојба е забележана на подрачје на СВР Куманово, 
со извршени 613 прекршоци.   

 

 

 

 



	

	

 

Графички	приказ	20		:	Прекршоци	против	јавниот	ред	и	мир	по	региони			

 

	 	



	

	

Во однос на сторителите, истите бележат пораст 
за 11,6% споредено со минатата година. 
Регистрирани се 10.751 лице, од нив 192 се 
странски, а останатите македонски државјани. 
Според полот, 9.589 се од мажи, а 1.162 се жени, а 
според старосната структура 8.155 се лица на 
возраст над 25 години, 1.088 лица се на возраст од 
22 до 25 години, а 549 се деца до 18 годишна 
возраст. Во однос на работниот статус, најголем 
дел се невработени-5.112, потоа земјоделци, 
занаетчии се 3.194, а ученици, студенти-468. 
Според локацијата, најголем дел од сторителите се 
на подрачје на СВР Скопје-3.980, СВР Штип-1.464 
и СВР Струмица-1.016, додека на останатите 
подрачја бројот се движи во просек 840 лица.  

Протестни собири 

Опаѓачки тренд за повеќе од 40% бележат протестните собири во споредба со минатата година. 
Одржани се вкупно 364 собири и протести со блокади во сообраќајот на кои присуствувале 86.126 
граѓани. 
Според местото, 228 протести се одржале на подрачје на СВР Скопје, 43 на подрачје на СВР 
Струмица, 41 на подрачје на СВР Битола, а најмал број на подрачје на СВР Куманово - пет собири. 
Во однос на причините за одржување на јавните собири, во најголем дел се поради неисплатени 
плати на поранешни вработени во АД „Охис“ и „Еурокомпозит-11 Октомври“ и неисплатени 
субвенции на граѓани, но и против изградба на рудник, загадување на воздухот и сл. 
 

	

														Графички	приказ	21:	Протестни	собири	по	региони			

	

	

	

Од страна на Министерството преземени се посебни мерки и активности за обезбедување при 
одржување на јавните собири организирани од граѓанското здружение „Аманет“, здружението 



	

	

„Сојуз за живот“, „Петоци за иднината“ против глобалното затоплување и загадувањето на 
животната средина, партискиот конгрес на политичката партија ДУИ во Спортскиот центар 
„Кале“-Скопје, централниот настан „Обнова на Македонија“ на политичката партија ВМРО 
ДПМНЕ во Спортскиот центар „Јане Сандански“ во Скопје и прославата по повод 20 години 
постоење на навивачката група „Лојал Фанс“, 10 години братство помеѓу навивачки групи 
„Комити“ и „Војводи“ и пет години постоење на навивачката група „Комити Маџари“, 
национален самит на албанската дијаспора итн. 
 
Насилство меѓу ученици 

Насилното однесување меѓу учениците бележи тренд на зголемување за 15,4% во однос на 
минатата година. Регистрирани се вкупно 120 настани на насилничко однесување помеѓу 
ученици во училишта, од кои 62 се во основни училишта, а 58 настани во средни училишта. По 
месеци, најмногу настани на насилно однесување се регистрирани во текот на септември-20 и 
март и октомври по 19 настани, а во однос на временскиот период, повеќе од половина од 
настаните се регистрирани за време на одржување на часови во првата смена најчесто во 
периодот од 10,00 до 11,30 часот-22 настани.  
 
По подрачја, најголем број од случаите се регистрирани на подрачјата на Секторите за внатрешни 
работи Скопје-39 и Тетово-33 случаи каде е забележано зголемување во однос на минатата година, 
16 случаи се на подрачје на СВР Битола, а 15 на СВР Охрид, додека најмал број на случаи се 
регистрирани на подрачјата на Секторите за внатрешни работи Струмица, Куманово и Штип - по 
три настани.  
 

 
 

Табела	7	:	Регистрирани	настани	со	насилство	меѓу	ученици	по	региони	

 
Во однос на модусот, најголем дел учениците насилничкото однесување го изразиле преку 
физички напади-94 настани, во 13 случаи преку меѓусебни тепачки, а во останатите случаи преку 
вербални закани, при што се употребени ножеви, тврди предмети, а во еден случај пукано е од 
огнено оружје. Мотивот најчесто е без повод и причина или поради претходна расправија, а еден 



	

	

настан е на меѓунационална основа во Средното медицинско училиште „Др. Панче Караѓозов“ во 
Скопје, извршен со физички напад меѓу ученици од албанска и македонска националност.  

Од ваквото насилничко однесување на учениците, повредени се 76 ученици, од кои на 11 им се 
нанесени тешки телесни повреди, а останатите 65 ученици биле лесно повредени. Тешките телесни 
повреди се однесуваат на нанесени убодни рани со нож на шестмина ученици, а во еден случај е 
пукано од импровизиран пиштол. Како карактеристични би ги издвоиле следните настани на 
насилно однесување : 

 во училишниот ходник од Средното училиште „Свети Климент Охридски“ во Охрид, за време на 
големиот одмор, ученик од пиштол пукал кон негов соученик и кон другите ученици, а потоа 
испукал еден проектил кон себе, нанесувајќи си повреда во главата. По преземени мерки, 
поднесена е кривична пријава за сторено кривично дело „насилство“. 

 Во Средното училиште „Браќа Миладиновци“ во Скопје, ученик бил физички нападнат од 
страна на повеќе лица, а истиот со нож му нанел повреди на еден од напаѓачите; 

 Во Основното училиште „Кирил и Методиј“, при физичка пресметка, ученик со нож тешко 
повредил две лица, за што е поднесена кривична пријава за сторено кривично дело „убиство во 
обид“; 

 Во двор од Средното училиште „Арсен Јовков“, по настаната расправија, ученик со нож повредил 
свој соученик во градниот кош, за што е поднесена кривична пријава за сторено кривично дело 
„убиство во обид“; 

 Во двор од Основното училиште „Страшо Пинџур“, по кратка вербална расправија, 17 годишно 
лице со нож му упатило закани на 12 годишен ученик, за што по преземени мерки поднесена е 
кривична пријава за сторено кривично дело „загрозување со опасно орудие при тепачка или 
караница“. 
Од страна на Министерството за внатрешни работи при расветлување на инцидентите поднесени 
се седум кривични пријави и четири известувања до ОЈО против 19 сторители за сторени четири 
кривични дела „насилство“, две кривични дела „убиство во обид“ и едно кривично дело „загрозување 
со опасно орудие при тапачка или караница“, како и 13 Барања за поведување прекршочна 
постапка против 28 сторители за сторени прекршоци „физички напад“, „учество во тепачка“, 
„карање, викање на јавно место“, „нарушување на ЈРМ во заеднички простории“ и „занемарена 
грижа на родител или старател“ од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир.  
 
Нарушување на ЈРМ на спортски натпревари  

Насилствата на спортски натпревари бележат 
опаѓачки тренд за 25% во споредба со минатата 
година или најмал број на случаи споредено со 
претходните три години.  
 



	

	

Во текот на 2019 година, регистрирани се 18 случаи на нарушен јавен ред и мир од поголем обем на 
спортски натпревари, за разлика од лани кога беа регистрирани 24 случаи. Според видот на 
натпреварот, 11 од нарушувањата се извршени за време или по завршување на фудбалски 
натпревари, пет се на ракометен натпревар, а две на кошаркарски натпревар. Споредено со 
минатата година, зголемени се нарушувањата на ракометните натпревари за пет пати, а 
намалување бележи насилството за време на одигрување на фудбалски натпревар. 
 
Најмногу нарушувања се регистрирани на подрачјата на Секторите за внатрешни работи Тетово и 
Скопје. Во СВР Тетово најголем дел од нарушувањата се на фудбалски натпревари во која играат 
екипите на ФК „Шкендија“ со ФК „Вардар“-Скопје, 
ФК „Шкендија“ со ФК „Академија Пандев АК -
Струмица“, а во Скопје за време на фудбалски 
натпревари помеѓу екипите на ФК „Вардар“ и ФК 
„Македонија Ѓорче Петров“, ФК „Здравје“ и ФК 
„Илинден“.  

На ова подрачје  карактеристичен е случајот во 
близина на Националната Арена „Тодор Проески“, 
кога пред одржување на меѓународниот фудбалски 
натпревар помеѓу репрезентациите на Република 
Северна Македонија и Република Полска во рамки 
на квалификациите за „ЕП2020“ од страна на две 
групи на навивачи од Полска беше нарушен 
јавниот ред и мир со меѓусебна тепачка, а по 
преземени мерки во врска со настанот беа приведени 223 лица, додека пак претходниот ден 
поради нарушен јавен ред и мир биле приведени четворица државјани на Полска.  

 

 

 

Двојно зголемување на нарушувањата е 
забележано на подрачјето на СВР Охрид -
четири настани, лани два, од нив три на 
ракометни натпревари помеѓу екипите на РК 
„Охрид 2013“ и „РК Струга“ и РК „Охрид 2013“ и 
РК „Вардар Јуниор“- Скопје и едно 
нарушување за време на фудбалски натпревар 
помеѓу екипите на ФК „Сатеска“ и ФК „Црно Буки“. 

Во однос на временската рамка, најголем дел од нарушувањата се регистрирани во текот на мај и 
август - по три нарушувања, а според објектот, 11 се на стадиони, а седум во спортска сала. Што се 
однесува до модусот, нарушувањата во најголем дел се вршени поединечно од две лица и во група 
над пет лица, со фрлање и палење на пиротехнички средства, потоа фрлање на тврди предмети на 
теренот, во два случаи од страна на гледачите недозволено е влезено на теренот и омаловажувано 
е службено лице на државен орган во вршење на службата.  



	

	

При насилствата повредени се 18 лица, од кои десет посетители, тројца играчи, двајца судии и по 
еден спортски директор, овластено лице на спортски клуб и делегат на натпревар. Од страна на 
Министерството за внатрешни работи, против 11 лица преземени се мерки на кривичен прогон за 
сторени две кривични дела „загрозување на сигурноста“ и едно кривично дело „спречување 
службено лице во вршење службено дејствие“, додека на 121 лице им се издадени платни налози за 
наплата на глоба за сторени прекршоци од Законот за спречување на насилство и недостојно 
однесување на спортски натпревари и Законот за прекршоци против јавниот ред и мир.  

Напади врз службени лица 

Кривичните дела „напад врз службено лице при вршење работи на безбедност“ се речиси на исто 
рамниште како и минатата година, додека бројот на сторителите е намален за 9%. Најголем дел од 
делата се извршени во текот на април и август, најчесто со употреба на физичка сила, а оваа 
година карактеристично е што не е употребено огнено оружје, за разлика од лани кога во три 
случаи беше употребено истото. Во однос на последиците од извршените напади, повредени се 183 
полициски службеници, од нив четворица се со тешки повреди. 

 
Според местото на извршување, најзастапени се делата на подрачје на СВР Скопје-30,5%, а на 
подрачјето на СВР Охрид-забележано е зголемување за два пати. Нападите најчесто се извршени 
во градска средина и на отворен простор при воспоставување на нарушен јавен ред и мир и 
регулирање и контрола на патниот сообраќај. 	 	



	

	

	
	 	

 СООБРАЌАЈ 

• Оваа	година	случени	се	најмал	
број	на	незгоди	со	потешки	
последици	во	последните	пет	
години-3.233.	

• Во	незгодите	настрадале	5.296	
лица,	од	нив	132	загинале,	а	
5.164	се	повредени.	

• Регистрирани	се	123.779	
прекршоци,	од	кои	 управување	
на	возило	без	возачка	дозвола-
20.738,	употреба	на	
нерегистрирани	возила-15.108.	

• Предупредени	се	26.066	
учесници,	а	исклучени	од	
сообраќај	се	35.633	возачи	и	
17.003	возила.	

	



	

	

2.10.БЕЗБЕДНОСТ НА ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
Министерството за внатрешни работи презеде бројни активности во областа на сообраќајот во 
сите негови сегменти, почнувајќи од нормативното уредување и доследно спроведување на 
законските прописи, како и реализација на мноштвото проекти и активности во делот на 
превенцијата, а се заради една единствена цел-безбеден и квалитетен сообраќај по патиштата на 
територијата на Северна Македонија.  
Продолжена е соработката помеѓу ОКТА АД Скопје и Министерството за внатрешни работи во 
насока на поддршка на националната кампања „ЈАС ВНИМАВАМ“, со цел подигнување на 
вниманието и свеста за безбедноста во сообраќајот. Исто така, во текот на август 2019 година, 
потпишан е Меморандум за соработка и со Јавното претпријатие за државни патишта за 
размена на информации, односно статистички податоци за сообраќајни незгоди со цел 
понатамошно подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. 
Во рамки на сообраќајната превенција, од страна на Министерството за  внатрешни работи 
спроведена е превентивната кампања за безбедно управување со возилата во сообраќајот под 
наслов „Те чекаме дома-Не брзај“, за што се 
изготвени и поделени флаери, а во соработка со 
Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот 
на патиштата беа спроведени кампањи и проекти 
како што се: кампања за ограничување на 
брзината, кампања за поголема безбедност на 
младите во сообраќајот во пресрет на матурските 
вечери, едукативна акција „Да ги заштитиме 
децата во сообраќајот“, „Детски семафор“ и 
„Сообраќајно Техничка Култура на Младите“.  
Исто така, од септември 2019 година, 
согласностите за вонреден превоз се изготвуваат 
во електронска верзија преку веб страната 
https://vprevoz.roads.org.mk/ и истите се 
верификуваат со дигитален сертификат. 
 
Сообраќајни незгоди со потешки последици 

Максималната ангажираност на полициските службеници и засилените и континуирани 
активности придонесоа за поволна безбедносна состојба во делот на патниот сообраќај, за што 
сведочат намалениот број на сообраќајни незгоди со потешки последици за 13,6%, намалениот 
број на сообраќајни незгоди со загинати лица за 7,6%, како и бројот на загинати лица во однос на 
минатата година. Имено, на патиштата во Републиката во текот на 2019 година случени се 3.233 
сообраќајни незгоди со потешки последици, при што од особено значење е дека оваа година 
случени се најмал број на незгоди со потешки последици во последните пет години.  



	

	

	

Од вкупниот број на сообраќајни незгоди, 109 се незгоди со загинати лица или девет помалку во 
однос на минатата година, 3.124 незгоди се со повредени лица, а незгоди во кои е причинета голема 
материјална штета не се случени. Статистичките податоци укажуваат дека сообраќајните незгоди 
со потешки последици, во најголем дел се случуваат на подрачје на СВР Скопје-1.040, каде истите 
бележат тренд на намалување за околу 30% во однос на лани, но и на подрачјето на СВР Тетово-441 
незгоди. Најмал број на незгоди се случени на подрачје на СВР Струмица-205, додека зголемување 
за повеќе од 12% бележат незгодите на подрачјето на СВР Охрид. 

	

																																							Графички	приказ	22	:	Сообраќајни	несреќи	со	потешки	последици	по	региони		

Како и претходните години, најмногу сообраќајни незгоди со потешки последици се случиле во  
градските средини-1.945 во кои 36 лица загинале, додека 2.715 лица се повредени. На патиштата 
надвор од населените места случени се 1.288 незгоди, најчесто на локалните и регионалните 
патишта, во кои 96 загинале, додека 2.449 лица се повредени. Според видот на незгодите, 
најбројни се меѓусебните судири на возила во движење-1.747 незгоди, потоа удар со возило во 
пешаци- 733, излетување на возила од пат-382 и др.  
Во однос на временската рамка, најголем дел од незгодите се случени во летните месеци од јуни до 
август во просек по околу 344 незгоди на месечно ниво, со константен пораст и во следните два 
месеци. Критични денови се четврток и петок со случени околу 1.000 незгоди, додека времето од 
12,00 до 18,00 часот е период во кој се случени 42,6% од вкупниот број на незгоди и кога загинале 
најголем број на лица. 



	

	

Во текот на оваа година како главни виновци за 
случување на сообраќајните незгоди се возачите 
поради чија вина се случиле 3.163 незгоди, што 
претставува 97,8% од вкупниот број на незгоди, а 
70 незгоди се по вина на пешаците. Доминантни 
фактори кои влијаат за случување на незгодите 
се управување со возилото со брзина поголема 
од дозволената-590 незгоди, потоа 
непочитување на правилата за првенство на 
минување-430 незгоди, управување под дејство 
на алкохол-344 незгоди, недржење страна и 
правец на движење-340 незгоди и во помал број 
поради други причини. 

Настрадани  лица 

Што се однесува до настраданите лица, оваа 
година забележан е позитивен тренд на намалување за 11,6% во однос на лани. Во незгодите 
настрадале вкупно 5.296 лица, од нив 132 лица загинале, а 5.164 се повредени. По подрачја, 
најмногу настрадани лица се на подрачје на СВР Скопје-1.621, од нив 49 загинале, а 1.572 се 
повредени, потоа, 872 на подрачје на СВР Тетово, каде загинале 17 лица, а 855 се повредени, додека 
најмал број на настрадани лица се на подрачјата на СВР Велес-399 и СВР Струмица-326 лица.   

 

							Табела	8		:	Настрадани	лица	во	сообраќајните	несреќи	по	региони			

Во однос на жртвите, овој период во незгодите животот го загубиле вкупно 132 лица или едно 
лице помалку за разлика од лани. Од особена важност е да се напомене дека во 2019 година 
случени се две сообраќајни незгоди во кои животот го загубија повеќе лица. Првата незгода е 
случена на автопатот Скопје - Тетово кај селото Ласкарци - Скопје, во која автобус сопственост на 
„Дурмо турс“ управуван од 49 годишно лице од Гостивар, излетал од патот и се превртел, при што 
животот го загубиле 15 патници, а 41 патник, меѓу кои и возачот на автобусот се повредени. Во 



	

	

втората незгода случена на булеварот „Борис Трајковски“ во Скопје, патничко возило удрило во 
товарно возило за собирање на отпад, при што на самото место загинале пет лица. 

Според категоријата на учесници, најголем број од загинатите лица се патници-38, потоа 35 се 
пешаци, 34 се возачи на патнички возила, седум се мотоциклисти, шест трактористи, четворица 
возачи на товарни возила и тн. Оваа година значително е намален бројот на загинатите возачи 
на патнички возила за 30%, загинати мотоциклисти за 56,3% и загинати возачи на товарни 
возила за 33,3%.  

Во однос на возраста на загинатите лица, најголем дел од лицата се на возраст од 41 до 64 години-
46 лица и од 25 до 40 години-38 лица, а оваа година загинале и пет деца.  

 

										Графички	приказ	23		:	Загинати	лица	по	категории	на	учесници		

„Црна точка“ со најголем број на човечки животи е булеварот „Борис Трајковски“ во Скопје, каде во 
три незгоди загинале осум лица, но и магистралниот и регионалниот пат Охрид -Кичево. Ризични 
места на подрачјето на СВР Скопје се и улицата „Нов Живот“ и обиколницата (исклучок за 
населбата Радишани и Приштина). Оваа година меѓу загинатите се и четворица полициски 
службеници. Незгодите се случиле на место викано „Ајдучка чешма“ на регионалниот пат 
Куманово-Свети Николе, потоа обиколницата во Скопје-клучка за Приштина, Р.Косово и 
автопатот Тетово-Гостивар, после „Тумчевишка клучка“, во кои патнички возила удриле во тројца 
полициски службеници кои вршеле сообраќајна контрола и увид при сообраќајна незгода, притоа 
усмртувајќи ги. Последната незгода е на регионалниот пат Кочани-село Зрновци, во кое возило во 
кое како сопатник бил полициски службеник излетало од патот. 

Превентивно-репресивни мерки 

Засилените акциски контроли од страна на полициските службеници резултираа со зголемен 
број на прекршоци за 17,6% и зголемен број на превентивно-репресивни мерки за 13% 
компаративно со 2018 година. Согласно годишниот План распоред, спроведени се 58 Републички 
селективни акциски контроли во патниот сообраќај, најмногу по План број 2 (алкохол), План број 
4 (брзина) и План број 5 (пешаци)-по девет акциски контроли, се со цел да се обезбеди повисок 
степен на сообраќајна дисциплина кај сите категории на учесници во патниот сообраќај. Покрај 



	

	

нив, беа реализирани 24 зајакнати и 13 регионални акциски контроли за потешките прекршоци 
кои ги чинат учесниците во сообраќајот. 

Регистрирани се 123.779 прекршоци, најмногу на подрачјата на Секторите за внатрешни работи 
Скопје-31.090, каде истите се зголемени за 87% во однос на лани, потоа на подрачје на СВР Тетово-
22.039, СВР Штип-16.552, а најмал број на прекршоци се на подрачјето на СВР Струмица. 

Против прекршителите на сообраќајните правила и прописи, поднесени се 77.305 барања за 
поведување прекршочна постапка, предупредени се 26.066 учесници, исклучени од сообраќај се 
35.633 возачи и 17.003 возила, времено се одземени 7.405 возачки дозволи, а 4.204 лица се 
повикани на сообраќајна поука.  

Најчести прекршоци кои се регистрирани од страна на полициските службеници се управување 
на возило без возачка дозвола-20.738, потоа употреба на нерегистрирани возила-15.108, 
управување со брзина поголема од дозволената-10.799 и истите се зголемени за 71% во однос на 
лани, управување под дејство на алкохол-7.468, техничка неисправност на возилата-3.794 
прекршоци итн. 

 

	

Графички	приказ	24		:	Најголем	број	на	регистрирани	прекршоци	по	видови			

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.11.ГРАНИЧНА БЕЗБЕДНОСТ 

ГРАНИЧНА    
БЕЗБЕДНОСТ 

	
• Регистрирани	се	24.601	обиди	

за	илегални	преминувања.	

• Најбројни	се	мигрантите	по	
потекло	од	Пакистан-7.820,	
Авганистан-6.249,	Бангладеш-
2.002	и	Индија-1.328.	

• Регистрирани	се	вкупно	
21.521.713	патници.	

• Започна	со	употреба	
концептот	One-stop-shop,	со	
едно	застанување	на	
постоечкиот	граничен	премин	
кон	Република	Србија	
Табановце	-	Прешево.	

	



	

	

Илегална миграција  

Миграциските текови изминатите неколку години бележат брзи промени во, од и преку земјите 
од Западен Балкан, со значително зголемување на бројот на мигранти долж новата „Јадранска 
рута“. Изминатата година регистрирани се над 180 илјади илегални преминувања долж Западно 
балканската рута. Најголем дел од илегалните преминувања се регистрирани во Грција, особено 
на островите во Егејското море, од каде илегалните мигранти се транспортираат до грчкото копно 
што всушност значи поттикнување на миграцијата преку Западен Балкан кон земјите од Западна 
Европа. Од грчкото копно мигрантите се движат северно преку Западен Балкан или преку 
Северна Македонија - Србија или по должината на Албанија - Црна Гора - Босна и Херцеговина. 

Присутната закана во соседните земји и во земјите на Европска унија влијае и врз границите на 
Република Северна Македонија. Иако нашата држава, не претставува нивна крајна дестинација, 
сепак е дел од рутата која води до посакуваната дестинација. 

 

Бројот на обидите за илегални преминувања бележат тренд на зголемување за 45,6% во споредба 
со 2018 година. Регистрирани се вкупно 24.601 обиди за илегални преминувања, при што значајно е 
да се истакне дека бројот на откриените мигранти значително е зголемен во вториот квартал од 
2019 година и со ист интензитет продолжува и во следните месеци.  

                            
								Графички	приказ	25		:	Број	на	илегални	преминувања	по	месеци		

 

Анализирајќи ги состојбите по граници, на границата со Р.Грција ризикот од илегални 
преминувања од мигранти е на високо ниво, кој е со речиси 90% застапеност на обидите. На овој 
дел од границата, илегалните мигранти претежно во ноќните и раните утрински часови ја 



	

	

поминуваат државната граница и го користат временскиот период кога се врши смена на 
патролните тимови. Најчесто патуваат во големи групи со иста националност за да избегнат 
ризик да бидат нападнати или ограбени. Места кои најчесто се користат се во околината на 
Гевгелија, селата Моин, Негорци, Мрзенци и Прдејци, а во Дојранскиот регион село Николиќ и 
село Костурино во правец на Струмица. 

На границата со Р.Србија бројот на обиди е зголемен за 27%. Тука забележана е промена во 
правецот на движење на мигрантите - обратен правец на движење (од Србија преку нашата држава 
кон Р. Грција). Ваквата состојба е како резултат на повторното враќање на визниот режим на 
Р.Србија со државјаните на Иран, кои претходно користејќи директни авионски линии воведени 
од Техеран и од Истанбул доаѓаа до Белград, а потоа со помош на криумчари преку нашата земја 
транзитираа до Р.Грција со намера да заминат до некоја од Западно европските земји.  

   
																Табела	9		:	Број	на	илегални	преминувања	по	граници		

Зголемување на обидите е регистрирано и на источната граница со Бугарија, каде бројот е во 
пораст за пет пати како резултат на зголемениот број на откриени случаи на криумчарење на 
мигранти, како и на западната граница со Р.Албанија, каде бројот на регистрираните обиди  е 
исто така зголемен за над 63%, пред се поради илегална работа во пограничните села.  
 
Што се однесува до модусот, поголемиот дел од мигрантите се движат организирано, најчесто во 
големи групи од иста национална припадност со цел да го избегнат ризикот да бидат нападнати 
или пак ограбени, користејќи ги ноќните и раните утрински часови и временскиот период кога се 
врши смена на патролните тимови, додека мал дел од нив кои не се финансиски моќни, го 
користат истиот временски период движејќи се пеш во мали групи составени од две до три лица. 



	

	

 
 

Топ 10 земји на потекло на мигранти 
Како и претходните години, протокот на мигранти од земјите од Блискиот исток и Западна и 
Јужна Азија во континуитет претставуваа закана за границите долж Балканската рута.  
За разлика од 2015 и 2016 година, кога најголем број на мигрантите беа со потекло од Сирија и 
Ирак, во последните три години топ десет земји кои 
доминираат, особено оваа година се мигранти по потекло 
од Пакистан-7.820, Авганистан-6.249, Бангладеш-2.002, 
Индија-1.328 и лицата без државјанство-1.248, додека 
нивната динамика на движење зависи од одредени 
фактори и политички одлуки кои беа преземени. Покрај 
нив во голем број присутни се и мигранти од Сирија-1.156, 
Алжир-1.047, Мароко-738, Иран-583 и Ирак-501. 

 
 

Гранични работи и граничен надзор 
 

Клучна активност во борбата против актуелните безбедносни предизвици и тенденции 
претставува напредокот во реализирање на меѓународната соработка, зацврстена меѓународна 
доверба, зголемена размена на информации, која е најдобар доказ за нашата подготвеност да го 
направиме безбедносниот амбиент уште поповолен, а со тоа и напредокот во европските 
интеграции уште побрз. Размената на информации се врши преку веќе воспоставените канали 
како што се Европол, Интерпол, Фронтекс и офицери за врска, а истата е овозможена врз основа 
на членување во меѓународни организации, иницијативи, договори и конвенции.  



	

	

Во таа насока се продолжи со организација и координација на севкупните активности поврзани 
со реализацијата на меѓународната “Заедничка операција за засилен надзор на јужната граница 
на Р Северна Македонија, со ангажирање на полициски службеници од странство“. Во ваквата 
активност во текот на 2019 година партиципираа 1.550 полициски службеници од осум земји 
(Хрватска, Србија, Словенија, Австрија, Чешка, Полска, Унгарија и Словачка). Истите заедно со 
припадници на граничната полиција, во заеднички мешани патроли вршеа засилен надзор на 
јужниот дел од државната граница чија цел е спречување на обидите за илегален влез или излез 
на мигранти од Р.Грција, како и откривање на случаи на криумчарење мигранти. 
 
Оваа година, преземени се низа активности за отварање на нови заеднички гранични премини 
со соседните земји. Во текот на март 2019 година, одржан е технички состанок во врска со 

состојбата и ревизија на отпочнатите активности 
во врска со отварањето на новиот граничен 
премин Маркова Нога на границата со Р.Грција. 
На 26.08.2019 година, започна со употреба 
концептот One-stop-shop, заедничко управување 
на граничните и царинските контроли со едно 
застанување на постоечкиот граничен премин кон 
Република Србија Табановце-Прешево. Со тоа, 
стана вкупно трет граничен премин кон 
соседните земји, (по Голема Црцорија – Голеш 
кон Република Србија и Џепиште- Требиште кон 
Република Албанија) на кој се спроведуваат 
заеднички гранични проверки. Во исто време, 

овој граничен премин Табановце – Прешево претставува прв граничен премин за меѓународен 
патен сообраќај (претходните два се само за локален сообраќај). Со новиот One-stop-shop 
концепт ќе се забрза протокот на патници, стока и превозни средства. Времето на минување на 
граница ќе се намали за повеќе од половина што ќе придонесе за зголемување на бројот на 
туристи меѓу двете држави, како и на бројот на транзитни туристи“,„One-stop-shop ќе ја намали 
можноста за царински измами, поради непосредниот увид во комерцијалните документи кои ја 
следат стоката, ќе го зголеми нивото на доверба, соработка и размена на информации, со што ќе 
се олесни трговијата, ќе се намали можноста за корупција и ќе зајакне стабилноста и сигурноста 
во регионот. 
 
Кон крајот на декември 2019 година, 
потпишана е спогодба со Р.Србија за 
отварање на заеднички граничен премин 
Лојане-Миратовац и договори за 
соработка во областа на борбата против 
трговија со луѓе и криумчарење на 
мигранти. 
 
Исто така, се работеше на зајакнување 
на капацитетите на граничната 
полиција за поефикасно справување со 
мешовити миграции, подобрување на ефикасноста на Заедничките контакт центри за полициска 



	

	

соработка и нивно идно меѓусебно поврзување, како и на создавање на предуслови за 
воспоставување на API систем на граничните премини за воздушен сообраќај. 
 
Во текот на 2019 година продолжи реализацијата на проектот “Намалување на ризиците од 
пролиферација на оружје и муниција“ во соработка помеѓу Министерството за внатрешни 
работи и ОБСЕ, при што беа реновирани просториите за чување на оружје во 16 организациони 
единици во составот на граничната полиција, а беа изработени и “Стандардни Оперативни 
Процедури за  безбедно чување и постапување со   вооружувањето во МВР“ и “Упатство за 
безбедно чување и постапување со вооружувањето“.    
 
Во рамки на прекуграничната соработка која континуирано се надоградува во последниве неколку 
години, одржани се вкупно 31 средба на регионално и 343 средби на локално ниво. На 19 декември 
2019 година, на граничниот премин „Блаце“, спроведена е успешна вежба на припадниците на 
повеќе специјализирани единици на македонската и косовската полиција, кои го покажаа 
високиот степен на оперативна и професионална подготвеност на ангажираните полициски 
единици. Целта на вежбата беше да се изградат заеднички потенцијали за справување со разните 
облици на криминал во интерес пред се на безбедноста на граѓаните, а воедно и на регионот. 
 
 
Проток на патници 

Фрекфенцијата на патници на граничните премини во 
државата бележи незначително зголемување од 5% во 
однос на минатата година. Регистрирани се вкупно 
21.521.713 патници, или за околу три милиони повеќе во 
однос на 2017 година. Најголем број од патниците се 
регистрирани на граничните премини на границата со 
Р.Грција-5.148.368 каде е забележан позитивен тренд од 12%, 
но и на граничните премини со Р.Косово-4.067.437 
патници и Р.Србија-3.951.742 патници.  

 
													Табела	10	:	Проток	на	патници	по	граници	и	години	

Според местото, 11.294.315 патници се регистрирани на влез во државата, а останатите на излез, 
а во однос на државјанството, 12.648.393 патници се странски државјани, додека 8.873.320 се 
македонски. 
 



	

	

Најфрекфентни гранични премини се „Табановце“ со регистрирани 3.836.473 патници, 
„Блаце“-3.396.861 и „Богородица“-3.227.599 патници, додека на Меѓународниот Аеродром 
Скопје оваа година беа регистрирани 2.318.131 патници или за 8,4% повеќе од лани. 

 

 
 

					Графички	приказ	26		:	Најфрекфентни	
гранични	премини	

Тренд на намалување за 13,4% бележи 
недозволениот влез на странски државјани. Од 
страна на службите на граничните премини, по 
разни основи не е дозволен влез во државата на 
2.346 странски државјани, најчесто на 
„Меѓународниот аеродром Скопје“-888 лица, но и на 
граничните премини со Р.Албанија-558 лица, на 
границата со Р.Косово-449 и на граница со Р.Србија-
205 лица.  
Според државјанството, во најголем дел се работи за албански-716, потоа турски-632, косовски-156, 
грузиски-83, германски-75, српски-49, француски-44, грчки-41, бугарски-38 и во помал број други 
странски државјани.  

 

 
	

Графички	приказ	27		:	Најголем	број	на	недозволен	влез	по	потекло	

Како најчести причини за недозволен влез се: наведување погрешна цел за патувањето, 
неважечка патна исправа и непоседување на парични средства, давање неточни податоци за себе, 



	

	

илегално вработување, непоседување важечка виза за влез, забрана за влез во Северна 
Македонија. 
 
И недозволениот излез бележи незначително намалување во споредба со лани. На граничните 
премини во државата не им е дозволен излез на 408 странски државјани, најмногу на 
Меѓународниот аеродром Скопје-131, на граница со Р.Србија-64 и на граница со Р.Бугарија-63. 
Според земјата на потекло, најбројни се албанските државјани-131, турските-60, косовските-54, 
српските-42, германските-13 и други. Во однос на причините за недозволен излез, најчесто се 
работи за пречекорен и нерегулиран престој, користење на фалсификувани исправи, 
непоседување виза за влез во трета земја и слично.  
 
 

 
Во однос на престојот на странските државјани, истите се речиси на исто ниво како и минатата 
година. Издадени се дозволи за привремен престој на 3.454 или 40 повеќе странски државјани во 



	

	

однос на лани, најчесто по основ на вработување-1.135, по основ на школување-1.115, член на 
потесно семејство на државјанин на Северна Македонија-667, семејно обединување-394 итн. По 
државјанство, најбројни се турските државјани-1.566, косовските-367, албанските-296 и српските-
293 државјани.  

Кривичните дела извршени од странски државјани бележат опаѓачки 
тренд за 23,3% во однос на минатата година. Извршени се 349 
кривични дела, за што се поднесени 320 кривични пријави против 
365 странски државјани.  Според државјанството, доминираат 
албанските државјани-93, турските-74 и косовските-64 лица, а 
најзастапени кривични дела се „фалсификување исправа“-125, 
„загрозување на безбедноста во сообраќајот“-40 и „кражба“-22 дела. 

 

Преземените прекршочни мерки против странски државјани се 
зголемени за 11,4% споредено со минатата година. Поднесени се 
прекршочни пријави против 1.263 странски државјани, најмногу по 
Закон за странци-679 и тоа поради незаконски престој-286 и 
пречекорен престој во државата-на 165 лица, додека на 258 лица им се 
поднесени пријави поради сторени прекршоци по Закон за 
безбедност на сообраќајот на патиштата, 171 по Закон за прекршоци 
по јавниот ред и мир итн. 

Според државјанството, 25% од прекршоците се извршени од 
државјаните на Р.Албанија-317, потоа од Р.Турција-164, Р.Косово-137, 
Р.Србија-130, Р.Полска-114, од Куба-69 и во помал број од други земји. 

Тренд на зголемување бележи бројот на баратели на азил за 63,8% 
споредено со минатата година. Од страна на 490 (299) лица поднесени 
се нови барања за  признавање право на азил, а најбројни баратели 
на азил беа државјаните на Авганистан-128, Пакистан-118, Сирија-59, 
по 29 од Ирак и Бангладеш и во помал број од други земји.  
Исто така, Република Северна Македонија по основ на признаено право на азил згрижува 14 
лица со статус на признаен бегалец, од нив 13 се од Косово, а едно лице од Сирија. Согласно 
Законот за азил и привремена заштита, Секторот за азил донесе решенија со кои на вкупно 200 
лица им се продолжи правото на престој заради супсидијарна заштита, од нив на 191 лице кои 
престојуваат по овој основ од косовската криза во 1999 година, на четири лица од Сирија, три од 
Конго и две од Пакистан, додека донесени се и 14 решенија со кое се одбива барањето за 
меѓународна заштита. 

.	
2.12 Примена на полициски овластувања и употреба на средства за 
присилба 
Полициските овластувања и во текот на оваа година, се преземаа во насока на заштита на 
основните слободи и права на граѓаните, заштита на правниот поредок, спречување и откривање 
на казниви дела, преземање мерки за откривање на сторителите, како и одржување на јавниот 
ред и мир во земјата.  



	

	

Примената на полициските овластувањата кои се однесуваат на утврдување на идентитет на 
лица-79.026, приведени-6.730 лица, предупредени-22.758 и задржани-4.359 лица по разни основи, 
бележат благо зголемување.  

Во текот на годината привремено се одземени 11.069 предмети, а извршени се 883 прегледи или 
претреси на определени објекти или простории од кои најголемиот дел-153, се заради 
обезбедување на докази за успешно водење на кривична постапка. 
	
Употребата на средства за присилба бележи намалување од 23% во однос на истиот период 
минатата година, односно при вршење на службените задачи во 931 (643) случаи се употребени 
средства за присилба.  
 
Средства за врзување се употребени во 670 случаи, потоа во 223 случаи физичка сила, во 11 случаи 
употребена е полициска палка, а по извршеното оценување на преземените мерки во сите случаи 
употребата на средствата за присилба била оправдана.  

 
 
2.13 СПРЕЧУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕ КРИВИЧНИ ДЕЛА И ПРЕКРШОЦИ 
(ПРЕВЕНЦИЈА) 
 
Мерките за превенција, како дел од процесите за имплементација и развој на проактивниот 
пристап во полициско работење, претставуваат составен дел на стратешките документи и 
оперативно тактичките планови за постапување, како на стратешко така и на локално ниво. 
Притоа, превентивната дејност континуирано се остварува преку активностите за јакнење на 
концептите за полициско работење во заедницата и полицијата блиска до граѓаните, а 
превентивното делување особено е изразено и во процесите за информирање на јавноста, како и 
унапредување на соработката со локалната заедница, јавните медиуми, здруженијата на граѓани 
и претставници на невладиниот сектор. 

 Од овој аспект, особено се значајни активностите на подрачните одделенија за превенција кои 
на ниво на секторите за внатрешни работи, континуирано преземаат активности за 
интензивирање на соработката со локалните совети за превенција и органите на локалната 
самоуправа. Во рамки на активности за превенција беа преземени бројни активности за 
информирање и следење на локалните безбедносни состојби, како и подобрување на програмите 
за превенција, со цел за остварување на правовремена заштита на човековите права и слободи и 
ефикасно справување со криминалитетот, прекршоците и други девијантни однесувања. 
Превентивните активности  најчесто се реализираа  со перманентна комуникација, одржување 
на едукативни предавања, присуство на трибини, тематски средби, обуки, работилници и 
слично, кои беа опфатени во спроведување на повеќе едукативни акции и кампањи, а исто така 
проследени се и голем број на писмени соопштенија, флаери и апели до граѓаните за поголема 
безбедност и самозаштита.  

Реализација на превентивните мерки, се спроведуваше во рамки на повеќе проекти и 
проектни активности, како што се ,„Безбедност во училиштата“, „Сообраќајна култура на децата 
во предучилишните установи”, „Училишни сообраќајни единици“, „Внимателни заедници – 
безбедни заедници“, ,„Полицијата и граѓаните заедно, „Врсничко насилство“, „Безбедни 
училишта“, „Безбедни матурски прослави”, „Полицијата и учениците се дружат“, ,,За спортот 
заедно“, ,,Превенција од пороци“, „Превенција од злоупотреба на дрога и алкохол“, „Без 



	

	

толеранција за алкохол и дрога“, ,,Превенција од злоупотреба на оружје и пиротехнички 
средства“, „Превенција од трговија со деца“, ,,Превенција од имотни деликти”, „За безбеден град“, 
„Лето без пожари” „Безбедно на интернет“, „Сурфај но внимателно споделувај“, ,,Почитувај ја 
различноста“, „Стоп на говорот на омраза“, „Безбедни училишта за соживот и меѓуетничка 
толеранција“ итн.   

Во 2019 година, од страна на СВР Скопје, продолжена е соработката со Македонското радио - 
Утринска програма, во која граѓаните се информираа за состојбите и препораките за поголема 
безбедност во патниот сообраќај, како и активностите за превенција на криминалот, додека во 
рамки на соработката со Македонската Информативна агенција – МИА, секој работен ден се 
доставувани информации за состојбите со сообраќајот во градот Скопје.  
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3.1. Единица за стратешко планирање, стандарди и контрола на квалитет 
Работните активности на Единицата за стратешко 
планирање, стандарди и контрола на квaлитет, 
оваа година во најголем дел беа насочени кон 
реализација на плановите за вршење на стручен 
надзор и контрола врз работата на 
организациските единици во состав на СВР и 
давање насоки за отстранување на 
констатираните пропусти, како и инструкции за 
подобрување на полициското работење во 
одредени сегменти. Во текот на 2019 година со 
вршењето на стручниот надзор беа опфатени 
вкупно 148 организациски единици, изготвени се 
13 инструктивни телеграми и 24 телеграми од 
информативен карактер, а учеството е земено во 
работата на повеќе оперативните штабови, проекти, работни групи и комисии.   
 
Во делот на стратешкото планирање, Единицата во соработката со Одделот за односи со јавноста 
и стратешки прашања, преземаше активности за изготвување на Стратешкиот план на МВР, 
2018-2020 и Нацрт - стратешкиот план на МВР, 2019-2021 година, а исто така вршеше и следење, 
мониторинг и евалуација на спроведувањето на активностите, нивно понатамошно 
проследување и давање на насоки и појаснувања на организационите едници во БЈБ кои со 
своите активности се вкучени во Стратегијата за развој на полицијата 2016-2020 година, како и 
сублимирање на извештаите и предлозите на ниво на БЈБ.  
Во овој контекст работено е на изготвување квартални извештај за реализирани активности 
опфатени во годишниот план на Министерството за 2019 година, предлог-приоритети и 
приоритетни цели за 2019 година како основа за подготовка на Предлог-одлука за утврдување на 
стратешки приоритети и приоритетни цели на Владата на Република Северна Македонија, 
направено е усогласување на матрица Б од Нацрт стратешкиот план на МВР 2019-2021 за 
програмите „Развој на полицијата“ и „Унапредување на заедничките функции на МВР“, изготвена 
е презентација која се однесува на Индикатори за рамка за оценка на работењето, за делот кој се 
однесува за Стратегијата за развој на полицијата 2016-2020 со цел да се воспостави механизам за 
мерење на перформансите и последиците од спроведувањето на стратегиите, изработена е 
информација за реализацијата на приоритет I - Борба против организираниот криминал и 
корупција од Контролната стратегија за делот за корупција, изготвен е годишен план на 
Министерството за 2019 година кој се однесува на програмата ,,Развој на полицијата” како и за 
програмата ,,Унапредување на заедничките функции на МВР” во делот на подпрограмите 
,,Воведување на систем за управување со документи” и ,,Управување со човечки ресурси”, 
направен е пресек на реализирани активности од Акцискиот план за реализација на Стратегија за 
развој на полицијата 2016-2020. Единицата активно учествува и во работата на Поткомитетот за 
правда, слобода и безбедност во делот за реформи во полицијата, а кои се однесуваат на 
реализацијата на Акцискиот план на Стратегијата за развој на полицијата 2016-2020 година. 
Следејќи го трендот на реформи во работните процеси како и изготвување на нови процедури 
кои ќе го поедностават секоjдневното полициско работење Единицата учествуваше и преземаше 
активности по однос на меѓународните проектни активности за ,,Имплементација на систем за 

 

•	Мониторинг	и	евалуација	на	
имплементација	на	Стратегијата	за	
развој	на	полиција;	
	
•	 Реализиран	 е	 проект	 со	 ОБСЕ	 за	
реконструкција	 на	 канцелариите	 за	
прифаќање	 на	 странки	 и	 жртви	 на	
кривични	дела.	
	
	



	

	

опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работата-фаза 2“-ИПА 
2015, ,,Меѓународната агенција за атомска енергија-МААЕ, програмата за цивилно-воено 
планирање и подготвеност за справување со кризи и активности од Програмата за подготвеност 
за одговор при хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарни инциденти. Во соработка со ОБСЕ 
реализирана е активност за „Подобрување на полициската родова сензитивност во врска со 
насилството врз жените и справување со семејното насилство“ и активност за „Истражување за 
постапувањето на полицијата по добиена пријава за кривични дела и прекршоци во кои децата 
се жртви или сторители на истите во СВР Скопје“. Во доменот на заштитата на човековите права, 
а во соработка со ОБСЕ, реализиран е проект кој се се однесува на реконструкција на 
канцелариите за прифаќање на странки и жртви на кривични дела, како и донација на 
канцелариска опрема за истите.  
 
 
3.2.  Оддел за криминалистичко разузнавање и анализа 
Одделот за криминалистичко разузнавање и анализа, како централна организациска единица на 
ниво на БЈБ, континуирано преземаше активности за собирање, обработка и анализа на 
податоци за следење на безбедносните состојби и реализацијата на преземените мерки, а исто така 
преземаше и активности за детектирање на предизвиците и проценка на заканите кои се 
поврзани со одржувањето на јавната безбедност и спречување на криминалот во сите области. Во 
оваа насока активностите беа насочени кон обезбедување на официјални статистичките податоци 
и изработка на квалитетни стратешки и аналитички продукти, кои се наменети за информирање 
и поддршка на раководните структури, како на стратешко, така и на тактичко и оперативно ниво. 
Дел од аналитичките продукти и информации беа наменети и за спроведување на процесите и 
обврските за информирање на јавноста, статешкото планирање и спроведување на процесите за 
евроинтеграција.   

 
Паралелно со извршувањето на тековните обврски, Одделот континуирано преземаше и 
активности за унапредување на процедурите за работа и јакнење на севкупните капацитети за 
криминалистичко разузнавање и анализа, во согласност со донесените програми, стратегии и 
акциски планови. Во оваа насока, земено е учество во работата на повеќе работни групи кои се 
формирани за ревизија на интерните и подзаконските акти на Министерството, како и 
реализација на проектите и обврските кои се поврзани со меѓународната соработка и 
евроинтеграциските процеси. Со цел за координација и насочување на процесите во подрачните 
организациски единици изготвени се повеќе инструктивни телеграми, а одржани се и работни 

состаноци, работилници и обуки со вработените на 
подрачните организациски единици, од кои 
позначајна е обуката за употреба на алатките од 
апликацијата „Analyst’s notebook“ која беше 
реализирана во Центарот за обука.  

 
Во доменот на воспоставените криминалистичките 
истражувања, Единицата за криминалистичко 
разузнавачка анализа континуирано даваше 
поддршка на надлежните организациски единици, 
која најчесто беше изразена преку изготвување на 



	

	

информации за случени настани, а дел од активностите беа насочени и кон анализа на 
криминалистички истражувања и поддршка на оперативните штабови и тимови. Оваа година, 
Единицата постапуваше по криминалистички истражувања, како и три активности по 
меѓународна акција организирани во рамките на ФРОНТЕКС и една меѓународна акција во 
организација на ЕВРОПОЛ за нелегална трговија со оружје. Во рамки на редовното работење 
изготвени се 373 информации, додека по барање од организациските единици извршени се 6.000 
проверки за физички и правни лица. 
 
Во делот на стратешката дејност изготвени се низа стратешки документи, од кои позначајни се 
Стратешката проценка за 2019 година, Анализа на ризик за гранично работење за 2019 година и 
Проценка на закани од организиран и сериозен криминал-среднорочен преглед 2019 година, со 
која се изврши усогласување со циклусот на политики на Европската Унија. Од посебна важност 
се и активностите и придонесот кој е даден за изработката на Национална проценка на закани од 
перење пари и финасирање тероризам-среднорочен преглед, како и Проценка на заканите од 
организиран и сериозен  криминал на земјите од Југоисточна Европа-СЕПКА. Од страна на 
Единицата дадени се одговори на повеќе прашалници од СЕЛЕК и UNODC, а во врска со следење 
на состојбите од мигрантска криза, покрај неделното 
информирање, дадени се повеќе одговори на барања од 
надлежните служби, ЕВРОПОЛ, Регионална иницијатива за 
миграција, азил и бегалци-МАРРИ, Министерството за 
надворешни работи, полициски аташеа  и други институции.  

 
Во делот на информативната дејност, изготвени се голем број 
информации и извештаи, со кои високиот менаџмент и другите 
раководни структури беа информирани на дневно, неделно и 
периодично ниво. Покрај ова, во рамки на единицата 
преземени се активности за обезбедување на податоците за 
постигнатиот напредок и одговорот на прашањата кои се 
поврзани со подготовката на Придонесот кон Извештајот на 
Европската Комисија за Република Северна Македонија, 
односно изработката на материјалот за Поглавје 24 - Правда, 
слобода и безбедност и Поглавје 23 – од аспект на 
фундамендалните права во надлежност на Министерството за 
внатрешни работи, додека поединечни одговори се дадени и на 
103 останати барања од заинтересирани субјекти. 
 
Во делот на меѓународните активности карактеристична е 
реализацијата на студиска посета на полициски преставници од Р.Босна и Херцеговина, која беше 
спроведена во рамки на проектот “Подобрување на можностите на агенциите за спроведување на 
закон во Босна и Херцеговина за справување со сериозен и организиран криминал и тероризам 
преку подобрено полициско работење водено од разузнавачки информации (Intelligence Led 
Policing – ILP). Исто така, учество е земено во работата на Националната комисија за контрола на 
мало и лесно оружје, при што обезбедени се податоци за следење на имплементацијата на 
регионалниот Патоказ за одржливо решение за нелегално поседување, злоупотреба и трговија со 
мало и лесно оружје во Западен Балкан, а во рамките на овој проект активно се следат процесите 
кои се поврзани со воспоставувањето на Контакт точката за оружје и создавање на  



	

	

интегрираната база за оружје, за која е одлучено да биде лоцирана во нашиот Оддел. Во однос на 
другите проекти, за одбележување е одржувањето на Регионалната работилница во Скопје, на 
тема „Бази на податоци за криминалистичко разузнавање и информатички структури кои го 
поддржуваат полициското работење водено од разузнавање“, во рамки на проектот „Водич на 
ОБСЕ за полициско работење водено од разузнавање“, на која учествуваа околу 80 
професионалци за спроведување на законот од цела Југоисточна Европа, а учеството е земено и во 
активностите за изработка на Планот за интегритет, изготвувањето на функционална анализа на 
МВР и слично.  
 
Во делот на статистичкото известување и документирање изготвени се 132 месечни, 98 квартални 
10 полугодишни и 26 годишни прегледи согласно Упатството за начинот на водење на 
статистички податоци за повеќе области на криминал, сообраќај, јавен ред и мир и странци. Исто 
така изготвени се и 48 месечни, 12 квартални, 5 годишни прегледи вон Упатството во врска со 
безбедносната состојба, семејното насилство, кривични дела од омраза, жртви на кривични дела, 
кривични дела и кривични пријави од правни лица, а во овој дел по барање од надлежните 
субјекти дадени се 373 одговори. Во овој дел, земено е учество во следните проекти: „Усогласување 
на националниот систем со барањата на ЕУ и Шенген за гранично управување“, 
„Имплементација на систем за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со 
работата-фаза 2“ и „Мерење и проценка на организираниот криминал во Западен Балкан: 
Поддршка на креирање политики засновани врз докази“ (МАКРО). Во делот на соработката со 
Државниот Завод за статистика, пополнети се прашалници за сообраќајни незгоди и родово 
базирано насилство, а пополнет е прашалникот за мерење на организиран криминалитет во 
Западен Балкан по дадени индикатори. 
 
3.3. Оддел за заеднички работи и управување со човечки ресурси 
Во делот на нормативната дејност изготвени се повеќе подзаконски акти во врска со работата на 
организациските единици во Бирото за јавна безбедност, од кои позначајни се подзаконските 
акти за функционирање и работа на Единицата за специјални задачи, Единицата за брзо 
распоредување, Единицата за обука и поддршка и Единицата за интервентна полиција. Исто 
така, изготвен е Правилник за систематизација на работните места во МВР и Уредба за 
организација и работа во МВР, вклучувајќи и три измени на истите, а преземени се и активности 
за ревидирање на постоечките упатства и стандардни оперативни процедури. Одделот 
изготвуваше договори со државни органи и правни субјекти, учествуваше во кривичните 
постапки пред надлежените судови, даваше правни мислења и насоки по доставени барања од 
организационите единици и партиципираше во работата на повеќе работни групи. 
Во текот на 2019 година изготвени се над 500 мислења по предлози на закони и подзаконски акти 
и Нацрт-записници од седници на Владата на Република Северна Македонија, а во соработка со 
ОБСЕ изработена е и Стратегија за вклучување и комуникација со заедницата и документ - 
Оценка и ревизија на системот на дисциплински постапки во МВР со препораки. Во делот на 
постапките за утврдување на одговорност за кршење на работниот ред и дисциплина против 
работници во Бирото за јавна безбедност, во текот на 2019 година изготвени се вкупно 697 
решенија, при што во 51 постапка e изречена мерка “откажување на договорот за вработување“, 
потоа во 33 постапки е изречена мерка “распоредување на еден степен пониско“, во  439 постапки 
е изречена мерка “парична казна“, а во 85 постапки е изречена мерка “писмено предупредување“. 
Во делот за заштита на лични податоци изготвени се околу 520 одговори на барања за лични 



	

	

податоци во кои се опфатени повеќе од 20.000 податоци. Одделот зема активно учеството во 
работната група за подготовка на функционална анализа во Министерството за внатрешни 
работи при што како финален документ беше изработен Извештај од спроведена функционална 
анализа во Министерството за внатрешни работи.  
 
Во областа за управување со човечките ресурси донесени се околу 3.279 решенија за 
распоредување, 2.135 решенија за годишни одмори, 554 решенија за платено отсуство, 68 решенија 
за неплатено отсуство, 349 решенија за остварување на права по основ на солидарна помош 349, 
163 решенија за јубилејна награда и 23 решенија за парична награда и за утврдена зголемена 
плата заради особено ангажирање во извршувањето на работите и задачите од работното место. 
Исто така, изготвувани се наредби за извршување на работи и задачи, како и 
други акти за остварување на правата по основ на пензиско, инвалидско и 
здравствено осигурување, а преземени се и активности за спроведување на 
периодичен систематски здравствен преглед за околу 2.150 работници. 
 
Во рамки на Одделението за обука и развој на персоналот и застапеност на 
заедниците и еднаквост на половите, завршена е постапка на селекција по јавен 
оглас објавен на 13.06.2019 година (реализирани фазите на селекција: писмен тест, психолошки 
тест, интервју и здравствени прегледи) и изготвени се договорите за основна обука за полицаец, а 
во постапка по интерен оглас распишани се огласи за пополнување на 317 работни места. Во 
делот за обука и развој на персоналот, реализирани се 485 разни форми на стручни усовршувања 
на кои учествувале 13.951 работник од БЈБ, при што 13.424 работници се обучувале во Северна 
Македонија, а 527 работници посетувале обуки во странство. Исто така, спроведени се постапки 
за електронско полагање на приправнички испит за 170 приправници, 30 барања за полагање на 
посебен испит за самостојно вршење на работите на определено работно место и 23 барања за 
менторство.  
Врз основа на склучени меморандуми за соработка со образовните установи и институции, 
овозможена е реализација на практична настава во организациските единици во БЈБ во која 
учествувале 768 студенти од повеќе образовни институции, а до вработените во БЈБ се проследени 
и прашалници за научно-истражувачки цели. Во 
делокругот на финансиските работи, реализирани 
се тековни активности за пресметка и исплата на 
плата и надоместоци на плата, контролирани и 
ликвидирани се влезни фактури од добавувачи за 
извршени услуги и набавки. 
 
3.4.  Oддел за криминалистичко-
технички испитувања и вештачења 
Во текот на целата 2019 година Одделот 
континуирано преземаше активности за 
вештачења и анализи на предмети и траги 
обезбедени при истраги на место на настан или 
други истражни дејствија и тоа воглавно по барања на обвинителства, судови, поедини 
организациски единици во рамките на МВР како и други државни органи како што се: Царинска 



	

	

Управа, Министерство за финансии, Институт за судска медицина, криминалистика и 
медицинска деонтологија и др. 

Во извештајниот период беа регистрирани 12.968 влезни акти, од кои најбројни се барањата за 
вештачење 7.867, по што следат 3.312 - барања за крим. регистрација. Во Лабораторијата за микро-
траги се доставени вкупно 677 барања за вештачења со вкупно 2.196 анализи на траги од 
различни области. Во Лабораториите за токсикологија и дроги спроведени се 6.296 анализи на 
алкохол во примероци крв и урина, 5.404 анализи за метаболити од дрога во урина и 5.492 
анализи на дроги и непознати материи. Активностите спроведени во Лабораторија за огнено 
оружје и балистика опфаќаат осум балистички вештачења, 170 идентификации на чаури и 
проектили, 202 проверки на исправност на оружје, 208 карактеристики и исправност на 
муниција и др. 

    

Од барањата доставени во Лабораторијата за механички траги и моторни возила беа сработени 
311 брави и катанци, 225 идентификациони броеви на возила, 148 механички траги, 90 траги од 
обувки, 62 траги од сообраќајни незгоди и друго. Предметите работени во Лабораторијата за 
пожари, експлозии и експлозивни направи опфатија 84 траги од пожари, 32 минско-експлозивни 
средства и др. Во Лабораторијата за испитување спорни документи беа доставени 299 предмети 
за кои се спроведоа вкупно 3.381 анализи од областа на ракопис, потпис, лични документи (пасош, 
лична карта, возачка, зелен картон, возачки дозволи и сл.).  

Во текот на 2019 година, во Одделението за криминалистичка регистрација и идентификација на 
лица се примени вкупно барања за крим.регистрација на 5.297 лица, од кои 1.956 акти се за 
Лабораторијата за регистрација и ДНК идентификација, а 3.341 за лабораторијата за 
дактилоскопска регистрација и идентификација на лица. Во Одделението за траги од папиларни 
линии и прием и селекција на биолошки материјал се примени вкупно 3.430 барања за 
вештачење на материјали во врска со извршени кривични дела. Вкупниот број на примени 
барања во Лабораторијата за биолошки испитувања и ДНК идентификација е 3.155, од кои 2.947 
се барања за вештачење на материјали во врска со извршени кривични дела. Што се однесува до 
типот на вештачења пристигнати и сработени во 2019 година, најголем процент - 97,68% од 
извршените анализи се ДНК анализи на траги од биолошко потекло, додека остатокот од само 
2,32% се имуносеролошки анализи.  



	

	

Значаен индикатор за  потврда на квалитеот на работата се и изработените вештачења по основа 
на случајни поврзувања, односно 432 поврзувања со лица кои евидираат во ДНК базата, а не се 
осомничени за конкретното кривично дело, 232 поврзувања со лица осомничени за сторено 
кривично дело, 75 поврзувања меѓу неидентификувани траги од различни кривични дела-
Forensic Hit, 169 поврзувања со посочени лица за елиминација или вкупно 925 комплетни 
реализации по однос на ДНК идентификација на одредени дела или траги. Во Лабораторијата за 
дактилоскопија пристигнати се вкупно 2.166 барања од кои 2.051 барања за вештачења на траги 
од папиларни линии обезбедени при истраги на место на настан. Фото и видео лабораторијата 
беа вклучени во активности за документирање на претреси, протести, делегации од безбедносен 
аспект; криминалистичко техничка обработка на возила; фотографирање на отпечатоци од 
стапала и механички оштетувања; обработка на видео материјали и др. Полиграфската техника е 
применета за 18 кривични дела при што се тестирани вкупно 36 лица, а техниката на фоторобот е 
применета за четири лица. 

На територија на цела држава, спроведени се вкупно 12.090 
увиди, од кои што се обезбедени вкупно 34.838 траги и 
предмети. Најмногу увиди имало од областа на имотни 
деликти (61%), потоа следат увидите на сообраќајни незгоди 
(21%), од областа на крвни деликти (8%), пожари (7%), а 3% 
отпаѓаат на организиран криминал, недозволена трговија и 
експлозии. 

Учеството во изработка на извештаи од анализи и вештачења 
како и последователното учество на судски расправи и 
реконструкции, предизвикува нужна потреба од 
лиценцирање на вештите лица од страна на Министерството 
за правда. Оваа година за три вешти лица од ОКТИВ беше 
иницирана и завршена постапка за добивање Лиценца за 
вештачење со што моменталниот вкупен број на 
лиценцирани вештаци во ОКТИВ е 24. 

Успешноста на резултатите од лабораториските анализи и вештачења првенствено зависи од 
квалитетот на доставениот материјал односно од стручноста на крим.техничките работници 
надлежни за спроведување истраги на место на настан и за обезбедување на доказниот 
материјал. Во тој контекст, во текот на 2018-2019 година беше имплементиран Твининг проект 
“Понатамошен развој на капацитетите за истраги на место на настан“, кој резултираше со 
изработка на документи за постапување со материјални траги од место на настан како и 
изработка на стратегија и акциски план за натамошен развој на капацитетите на крим.техника 
на регионално и локално ниво. 

Имајќи ја предвид Визијата на ОКТИВ да обезбеди акредитирана криминалистичко - техничка 
служба, 2019 година ја обележи процесот на транзиција на системот за квалитет на ОКТИВ 
односно неговото унапредување согласно барањата на стандардот МКС ISO/IEC 17025:2018. 
Добивајќи го овој Сертификат, ОКТИВ ја потврди својата компетентност и усогласеност со 
наведениот меѓународен стандард, а воедно се стекна со епитетот - прва форензичка лабораторија 
во нашиот регион која успешно ја имплементираше новата верзија од стандардот ИСО 17025. 



	

	

Крајот на 2019 година го обележа почетокот на градба на нов објект за 
ОКТИВ кој ќе обезбеди исполнување на строгите меѓународни 
стандарди во областа на форензиката и ќе овозможи осовременување 
на постапките за работа и нивна хармонизација со најдобрите 
европски практики. Имено, се работи за ИПА проект финанасиран од 
Европската Унија со буџет од 3.1 милиони евра. 

Во неколку наврати, добиена е опрема од донација и тоа: 
специјализирано возило со ХБРН опрема од проект 
финансиран од ЕУ, италијанска донација на опрема за 
предизвикување траги од папиларни линии и американска 
донација на опрема за увид на место на настан. 

             

3.5. Oддел за заштита на определени личности и објекти 
Одделот за заштита на определени личности и објекти преку своите организациски единици во 
текот на 2019 година, согласно својот делокруг на работа преземаше редовни мерки и активности 
за обезбедување на највисоките претставници на органите на државната власт во нашата земја, 
странски државници, странските дипломатско-конзуларни претставништва и нивните 
резиденции, меѓународните мисии со седиште во нашата држава, манифестации од интерес на 
Република Северна Македонија и останати личности и објекти. Исто така, Одделот активно беше 
вклучен во следењето и справувањето со мигрантската криза, преку обезбедување возовите кои 
сообраќаат на територијата на земјата, а во насока на намалување на ризиците, заканите и 
зачувување на безбедноста во областа на железничкиот сообраќај.  
При извршувањето на активностите особено внимание беше посветено на унапредување на 
методологијата на работата, стручноста и ефикасноста во дејствувањето, законитоста и 
квалитетот во работењето, како и на одговорноста, меѓусебните односи, економичноста како 
основни компоненти на полициското постапување. 
 
Во таа насока, со цел создавање на поволни безбедносни услови во објектите кои се обезбедуваа, а 
воедно и непречено движење, заштита и одвивање на активностите на лицата кои се обезбедуваа, 
беа преземани оперативно-превентивни, превентивно-технички, како и мерки за лично физичко, 
вклучително и сообраќајно и ескортно обезбедување. Согласно утврдената скала за претпоставен 
и идентификуван ризик од опасноста за загрозување на безбедноста, годинава беа преземени 
мерки и активности за обезбедување на седум делегации од I степен, седум делегации од II степен, 



	

	

58 делегации од III степен, 65 делегации од IV степен, 15 Акредитации, 12 Транзити низ 
територијата на државата и 46 манифестации. 
 
Како настан од посебно значење 2019 година се издвојува посетата на Папата Франциск на 
нашата земја, при што Одделот зема активно учество во процесот на подготовки, организација и 
реализација на предвидените мерки и активности од безбедносен аспект. 
 
3.6.  Оддел за специјални полициски операции 
Одделот за специјални полициски операции преземаше бројни превентивни и оперативно 
тактички активности во врска со одржувањето на севкупната безбедносна состојба, при што 
почитувајќи ги правилата на системот за раководење, командување и контрола и во 
координација со подрачните Сектори за внатрешни работи, постапуваше по барања за 
обезбедување на спортски натпревари од висок ризик, јавни протести и други настани или 
манифестации од јавен карактер, а значаен дел од ресурсите и капацитети на овој Оддел беа 
искористени и за давање асистенција по барање на судовите, најчесто во врска со спровод на 
притворени лица кои се осомничени за тешки кривични дела. 

Одделот интензивно соработуваше со надлежните организациски единици, а во соработка со 
Одделот за криминалистичка полиција и Одделот за сузбивање на организиран и сериозен 
криминал учествуваше и во реализацијата на повеќе заеднички активности за спречување на 
недозволена трговија со дрога, оружје, трговија со луѓе и илегална миграција.  

  

Во соработка со Одделот за заштита на определени личности и објекти, алпинистичкиот тим на 
Единицата за специјални задачи беше ангажиран во повеќе активности за спасување кои се 
преземаа на тешко пристапен терен, како и за обезбедување на правците на движење на колони 
на возила во врска со посетите на високите делегации, а Одделот беше и носител за планирање, 
координирање и реализација на презентациите кои се спроведоа во Дебар по повод на празникот 
„7-ми Мај“. 



	

	

Покрај тековните активности, Одделот преземаше и активности за усовршување на постоечките 
процедури за раководење, командување и контрола, како и реализација на обуките за 
рационализација и зголемување на квалитет во извршувањето на поставените задачи. Со цел за 
екипирање на човечки ресурси, оваа година во постапка со распишување на интерни огласи, 
реализирани се и обуки за селектирање на пријавените кандидати за работа во две единици на 
Одделот. Во делот за стручно усовршување, од страна на Одделот реализирани се повеќе 
меѓусекторски обуки и заеднички вежбовни активности, а во соработка со припадниците на 
АРМ реализирана е и една заедничка обука за преземање на мерки и активности во случај на 
апсење на опасни лица и заедничко постапување при извршување на задачи во случај на 
евентуална мигрантска криза од поголем размер.  Во делот на меѓународната соработка, 
реализирани се заеднички меѓународни вежби со припадниците од специјалните полициски 
единици на Косово и Албанија, а за одбележување е и учеството на светскиот меѓународен 
натпревар на полициски единици во борбено и прецизно стрелање, каде тимот на ЕСЗ освои 
прво место во една од вкупно пет дисциплини. 

3.7. Oддел за воздухопловни единици 
Одделот за воздухопловни единици во текот на 2019 година преку хеликоптерската единица за 
полициски намени и хеликоптерската единица за посебни намени, ги спроведе сите работни 
задачи кои како обврска произлегуваат од секојдневните, редовни работни активности на 
Министерството. Годинава е обележан јубилејот „50 години постоење“, што во континуитет 
претставува потврда и признание за значењето, улогата и функцијата на хеликоптерската 
единица како значаен елемент во полициското постапување. 
 



	

	

  

Во насока на конзистентност во одржувањето и зголемувањето на оперативноста на персоналот, 
во согласност со ресурсите-хеликоптерите со кои располага и годинава се спроведени тренажни, 
оперативни и летови за дооспособување на летечкиот персонал. 
Уредно и безбедно беа реализирани сите барани оперативни летачки задачи во служба на 
потребите на голем број од организационите единици на Министерството како и останатите 
надворешни корисници (Влада на РСМ, Министерство за надворешни работи, Министерство за 
правда, Дирекција за заштита и спасување, Агенција за цивилно воздухопловство и други). 
 

 

 

 

 

 

 

3.8. СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА    
Секторот за меѓународна полициска соработка континуирано преземаше активности за 
одвивање на севкупната оперативна соработка на меѓународно ниво преку каналите на 
ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ и СЕЛЕК, како и странските и домашните офицери за врски со 
странство. Во 2019 година отворени се вкупно 2.832 (2.609) нови предмети, додека вкупниот 
број на електронски пораки разменети преку каналите од мрежата на ИНТЕРПОЛ 



	

	

изнесува 248.0084 (143.884) пораки, а преку SIENA апликацијата на ЕВРОПОЛ се разменети 
вкупно 3.975 (3.835) пораки.  
 
Преку кориистење на алатката FIND (Fixed INTERPOL Network Database) на Интерпол и 
поврзувањето на граничните евиденции во Министерството за внатрешни работи со 
ИНТЕРПОЛ I-24/7 мрежата, како резултат на автоматската проверка во евиденциите на 
ИНТЕРПОЛ за потраги по лица, документи и моторни возила, од слобода се лишени 
вкупно 44 лица. Оваа година иницирана е експанзија на I-24/7 и кон други организациони 
единици во ОКТИВ, при што поврзан е делот на балистика, ДНК (DNA Gateway) и 
дактилоскопски материјали, а активно се работи и на поврзување на Одделението за траги 
од папиларни линии со AFIS Gateway на ИНТЕРПОЛ со што би се овозможило директно 
пребарување на дактилоскопски материјали и траги од папиларни линии. Експанзија на 
истата конекција е извршена и со Секторот за компјутерски криминал и дигитална 
форензика, со што се овозможува користење на услугите на ИНТЕРПОЛ поврзани со 
cybercrime и поврзување со базата на ИНТЕРПОЛ за сексуална експлоатација на деца- 
ICSE. 
Со воспоставување на информатичко техничка алатка INTERPOL Illicit Arms Records and 
tracing Management System - iARMS, се преземаа активности за прилагодување на 
националната база на огнено оружје и пренесување на податоците на меѓународно ниво, 
односно внесување во базата на (iARMS) преку системот I-24/7. Секторот за меѓународна 
полициска соработка се приклучи и кон проектот „Имплементација на систем за 
опоравување од катастрофи и обезбедување континуитет со работата – фаза 2“ и твининг 
проектот „Усогласување на националните системи за гранично управување со барањата и 
стандардите за ЕУ/Шенген“ каде една од активностите е наменета за идно воспоставување 
на SIRENE биро, а со завршување на обврските од овој проект, ќе се исполнат и дел од 
обврските за воспоставување на SIRENE - биро и поврзување со SIS II апликацијата за 
Шенген, кои се особено значајни за приклучување кон Европската унија.  
Во областа на борбата против тероризам и терористички организации, извршени се 
проверки за 17 случаи, додека во областа на криумчарење мигранти и трговија со луѓе 
отворени се вкупно 75 предмети. Оваа година извршени се 38.398 (34.768) проверки на 
увезени странски возила во Северна Македонија, а при извршени проверки во АСФ базата 
на украдени возила на ИНТЕРПОЛ, утврдено е дека 10 (25) возила се пријавени за украдени 
во странски држави, додека седум возила кои се предмет на меѓународна потрага беа 
пронајдени во нашата земја. Во делот на насилниот и класичен криминал, отворени се 
вкупно 95 предмети, при што од слобода беа лишени девет членови на организирана 
криминална група која била инволвирана во вршење на тешки кражби во станови и куќи 
на подрачето од Австрија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Во областа на 
компјутерскиот и финансиски криминал, извршени се проверки и размена на информации 
за 67 (59) македонски фирми, каде се инволвирани 117 (93) македонски државјани, а 
проверени се 73 (68) странски фирми каде се инволвирани 114 (132) странски државјани.  Во 
делот за недозволената трговија со дрога извршени се проверки за лица во 30 (71) случаи, а 
во странство биле лишени од слобода 46 (114) македонски државјани. Во делот на 

																																																													
4	Од овој број, 112.392 пораки се аларми од погодоци генерирани во базите на ИНТЕРПОЛ – повеќето 
т.н. лажни аларми, 5.000 се автоматски пораки од cybertipline конекцијата на Вашингтон, 13.786 
пораки поврзани со АСФ проверки. 



	

	

недозволената трговија со оружје, внесени се вкупно 53 (54) меѓународни објави за оружје 
кое е украдено на нашата територија, а во соработка со косовската полиција беа пронајдени 
и запленети два пиштоли кои потекнуваат од кражби извршени на територијата на 
Северна Македонија. Оваа година, во АСФ базата на ИНТЕРПОЛ за украдени и изгубени 
патни исправи внесени се 4.009 (3947) патни исправи.  
Одделението на Интерпол, во текот на 2019 година, учествуваше во пет оперативни акции, а 
особено значајни се учествата на 88-то Генерално собрание на ИНТЕРПОЛ и 47мата Европска 
регионална конференција на ИНТЕРПОЛ, како и одржаниот семинар во врска со 
кинеската политика за поддршка и развој на Северна Македонија. Во текот на 2019, НЦБ 
ИНТЕРПОЛ Скопје се приклучи кон следните проекти на ИНТЕРПОЛ:  “ETICA/Sport 
Corruption” -  корупција во спортот, „Sentinel Analysis File“ - сексуална злоупотреба на деца 
преку Интернет, “Odyssey Analysis File” - трговијата со луѓе и илегална миграција и “Combat 
Human Trafficking in the Balkans“ - среднорочен проект за сузбивање на трговија со луѓе и 
илегална миграција кој резултираше со наведената операција THESEUS. 
 
Одделението за ЕВРОПОЛ оваа година учествуваше во вкупно девет АWF проекти од кои  
шест од областа на организиран и сериозен криминал и три од областа на тероризам. Во 
рамките на Работни досиеја за анализа на Европол  (AWF - Analysis Work Files), за борба 
против тероризам и сериозен и организиран криминал, Северна Македонија се приклучи 
кон три нови проекти и тоа: интернет напади, malware и bothnet; борба против сексуална 
злоупотреба на деца преку интернет и борба против повреда на права од интелектуална 
сопственост.  
Преку платформата за размена на информации на Европол - SIENA,  разменети  се вкупно 
3.975 (3.835)5 пораки, а отворени се вкупно 290 нови предмети. Оваа година, Отсекот за 
меѓународни потраги (FAST единица) доби пристап до SIENA со што се овозможува 
директна размена на информации на нашата FAST единица со FAST единиците на земјите 
членки на Европската унија и оперативните партнери за соработка со Европол. Воедно 
FAST единицата во Секторот доби пристап и во мрежата на ENFAST на Платформата за 
експерти на Европол – EPE, а во наредниот период се очекува да се овозможи пристап на 
SIENA до заедничките контакт - центри при Одделот за гранични работи и миграции при 
Министерството за внатрешни работи.  
Во рамки на активностите за ширење на Циклусот на политики на ЕУ (EU Policy Cycle),  од 
страна на Одделението за Европол, во јуни 2019 година беше организирана и одржана 
дводневна работилница во Скопје, на која презентации имаа експерти од Европската 
комисија, Советот на Европската унија, Европол, Австрија, а учество земаа претставници од 
МВР, Царинска управа и Управа за финасиско разузнавање. Во рамки на EMPACT 
проектите претставници од МВР учествувааа во подготовка на оперативните планови за 
борба против недозволена трговија со оружје и илегална миграција. Во 2019 година Северна 
Македонија учествуваше во пет EMPACT заеднички акциски денови, кои се поврзани со 
различни области на криминал, а делегација од МВР учествуваше и на Европската 
конвенција на шефови на полиции.   

 
Во делот на соработката со СЕЛЕК, постапено е по 62 нови барања и учествувано е во две 
оперативни акции. Во врска со проекти, учествувано е на 19-от состанок на Работната група 

																																																													
5	Податоците во заградата се однесуваат на 2018 година.		



	

	

за борба против царински измами и криумчарење, како и интердисциплинарна 
регионална работилница за истражување на врските помеѓу недозволената трговија со 
оружје и недозволената трговија со дрога. Во рамки на работните групи организирани и 
одржани се десет состаноци, од кои кои најмногу се за областите за трговија со дрога и 
оружје, а учество е земено и на task force состанок од областа на трговија со луѓе и илегална 
миграција. 
 
Оваа година, во делот на меѓународните потраги по лица, постапено е по 414 (331) барања, 
односно 310 (264) барања од наши служби и 104 (67) барања од странски служби, а по 
наредба на судовите и казнено поправните установи на нашата држава, распишани се 249 
(222) меѓународни потерници по лица. По завршена екстрадициона постапка, реализирани 
се 104 примопредавања на лица, при што 59 македонски државјани се преземени, а 45 
странски државјани се предадени во повеќе европски земји. По нашите распишани 
меѓународни потерници, во странски држави се лишени од слобода 106 лица, а по 
распишани меѓународни потраги од други држави, во нашата земја се лишени од слобода 
44 лица. Во соработка со странските офицери за врска назначени во Северна Македонија, 
постапено е по 188 (172) предмети, а значително е подобрена меѓународната соработка со 
Сојузна Република Германија, со која беа лоцирани и лишени од слобода околу 23 лица по 
кои трагаше нашата држава.  
	

	

	

	

	

	

	

	


