
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2023 ГОДИНА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. ПРОГРАМИ 

Стратешкиот план на Министерството за внатрешни работи 2023-2025 година е составен од две стратешки програми: 
 Развој на полицијата  
 Унапредување на заедничките функции на МВР

 Стратешката програма „Развој на полицијата“, содржи пет потпрограми: 
- Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал;
- Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и унапредување на

безбедноста на сообраќајот на патиштата;
- Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичка техника;
- Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција;
- Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби.

 Стратешката програма „Унапредување на заедничките функции на МВР“, содржи шест потпрограми:
- Воведување систем за управување со документи (DMS);
- Унапредување на системот за обука на вработените во МВР;
- Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни;
- Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР;
- Реализација на активности кои произлегуваат од членство во НАТО и безбедност на информации;
- Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска

програма.
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2. ПЛАН ЗА РАБОТА
А. Програми и потпрограми од Стратешкиот план на МВР 2021-2023

ПРОГРАМА: РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на Владата: 
приоритети: Обезбедување на владеење на правото  и независност на правосудството“ и  „Успешно водење на пристапните преговори со
Европската Унија“
приоритетни цели:  „Одлучна и неселективна борба против организираниот криминал и корупцијата“,  „Спречување на прекуграничниот
криминал, илегалната миграција, контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил“, „Соработка и воспоставување на заеднички
стандарди, нови технологии и мерки за сајбер безбедност“,  „Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската
Унија  (acquis)“ и „Усогласување на домашното законодавство со законодавството на Европската Унија“
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР
приоритети: „Одлучна и  неселективна борба  со  организираниот  криминал  и  корупција,  реформи  во  насока  на  владеење на правото  и
изградба  на  независни  институции“,  „Модернизација   на   МВР  и  јакнење   на   капацитетите   за   непристрасно  и  недискриминирачко
спроведување на законите”, „Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај“, „Спречување
на  прекуграничниот  криминал  и  илегалната  миграција  и  контрола  на  реадмисијата  и  остварување  на  правото  на  азил,  „Соработка  и
воспоставување заеднички стандарди за сајбер безбедност“.
п  риоритетни цели:

 изградба и реконструкција на полициски станици од општа надлежност;
 реконструкција на простории на задржување лица;
 внатрешно уредување и материјално-техничко опремување на новиот објект на Одделот за криминалистичко-технички испитувања и

вештачења;
 примена на нови технологии и мерки за сајбер безбедност;
 имплементација  на активности  дефинирани во Стратегијата за натамошен развој на капацитетите на криминалистичка техника на

регионално и локално ниво 2020-2025.
Цел на програмата:
Обезбедување законитост, стручност и транспарентна ориентираност во вршење на функцијата на БЈБ
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Показатели за успешност:
 зајакнати институционални капацитети во борбата против организираниот криминал, трговија со луѓе и илегалната миграција;
 примена на полициските овластувања во согласност со начелата на законитост, пропорционалност и нужност;
 стабилен јавен ред и мир во функција на зголемен степен на безбедност во државата;
 намален бројот на сообраќајни незгоди и последиците од истите со посебен акцент намалување на жртвите во сообраќајот;
 унапредена меѓународна соработка и координација во пракса за гранично управување;
 зајакнати капацитети на специјалните полициски служби; 
 зголемен број на спроведени обуки и обучени полициски службеници за стекнато знаење за родова еднаквост.

ПОТПРОГРАМА 1: Jакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал
Цел на потпрограмата: Неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, модернизација со акцент на информатички развој
и примена на нови технологии и стандарди за квалитет во согласност со стандардите на ЕУ
Показател за успешност:

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

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

 зајакнати човечки и технички капацитети во борбата
против трговија со луѓе и илегална миграција;

 зајакнати  капацитети  за  навремено  и  ефикасно
откривање и идентификација на жртви на трговија со
луѓе.

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

Планиран  резултат  (одредница)  на  годишно
ниво:
-обезбеден пристап до бази на податоци;
-унапредена информатичката технологија и развој;
-подобрени просторни капацитети и материјално-
техничка опременост.
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Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организациски

облик/лице
Развивање на 
капацитетите за 
водење на 
криминалистички 
истражувања

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

-идентификување  на  потреби  и  можности  за  пристaп  до  електронски
евиденции на други институции;
-иницирање на состаноци, предлози и иницијативи ОСОСК

зајакнување на 
капацитетите за 
водење на 
финансиски истраги

-усогласување на СОП со СОП на јавно обвинителство и усогласување на 
СОП на сите припадници на правосудната полиција;
-просторно и материјално-техничко опремување на Единицата за 
финансиски криминал;
-обуки и кадровско пополнување

ОСОСК

јакнење на 
капацитетите за 
справување со 
корупција од среден и 
висок профил и 
поврзаност со 
кривични дела од 
организиран 
криминал 

-зголемување  на  ефикасноста  во  откривањето  и  документирањето  на
кривични дела во соработка со надлежни институции ( ОЈОГОКК, ДКСК);
-пополнување на единицата за корупција со персонал;
-континуирани обуки;
-обезбедување  на  просторни  и  материјално  технички  услови  за
персоналот 

 

ОСОСК

Креирани 
процедури за 
собирање на 
разузнавачки 
информации во 
затворите

-формирање на 
интерагенциска 
работна група
-изработка на 
меморандум, 
протокол или договор 
за соработка
-изработка на 
правилник за 
собирање на 
информации во 
казнено - поправни 
институции

-иницијатива за формирање на интерагенциска работна група;
-изготвување на меморандум или протокол за соработка;
-изработување на Правилник за собирање на информации во Казнено -
поправни институции

ОСОСК
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Јакнење на 
капацитетите на 
локалните 
мултидисциплина-
рните тимови

-состаноци со 
членовите на 
локалните 
мултидисциплина-
рните тимови

состаноци, обуки, координација и утврдување на Методологија за работа
на локалните мултидисциплинарните тимови ОСОСК,

СБПТНЕР

Зајакнување на 
човечките и 
техничките 
капацитети во 
борбата против 
трговија со луѓе и 
илегална 
миграција

набавка на патнички 
моторни возила

реализација  на Договор  за  донација  според  финансиските  приливи  за
набавка на патнички моторни возила

НЕСКМТЛ

Воспоставување и 
зајакнување на 
меѓународната 
соработка и 
координација 
помеѓу 
релевантните 
државни 
институции и 
здруженија на 
граѓани во областа
на трговија со луѓе 
и илегална 
миграција

-заеднички обуки на 
членовите на 
НЕСКМТЛ со 
соодветни единици 
(ударни групи) од 
регионот;
- овозможување на 
трилатерални средби 
помеѓу полициските 
службеници и ЈО од 
РСМ, Р.Србија и 
Р.Унгарија

-обуки со соодветните Единици (ударни групи) од регионот;

-трилатерални средби НЕСКМТЛ

Зајакнување на 
капацитетите за 
реализација на 
навремено и 
ефикасно 
откривање и 
идентификација

примена на 
проактивни методи 
базирани на 
криминалистичко 
разузнавање со 
откривање и 
идентификација на 
ПЖТЛ и ЖТЛ

обуки и конференции за зголемување на ефикасноста во откривање на
случаи на трговија со луѓе и криумчарење на мигранти со примена на
проактивни методи НЕСКМТЛ

обезбедување на 
ефикасно откривање и
гонење на сторителите
на кривично дело ТЛ и
КМ

обуки, работилници и конференции за обезбедување и фикасно 
откривање и гонење на сторители на кривични дела, трговија со луѓе и 
криумчарење мигранти, со цел иницирање и спроведување заеднички 
истраги со полициските агенциски служби

НЕСКМТЛ
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Зајакнување на 
капацитетите на 
НКЦ за сузбивање 
на организиран и 
сериозен 
криминал

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

-тестирање  на  последната  верзија  на  дизајнот  на  базата  со  реални
податоци од предмети што се работат во НКЦСОСК;
-изработка на Упатство/Уредба за базата и техничка докуметација;
-ставање на базата во продукција

НКЦСОСК

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

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

реализација на 
студиска посета
во ГС на 
ИНТЕРПОЛ од 
страна на 
претставници 
од ОИТ и СМПС,
во рамки на 
проект ILECU 
потраги по 
лица и возила

развојна алатка за автоматско 
пребарување во меѓународните 
бази на податоци на ИНТЕРПОЛ

тестирање на 
алатка за 
автоматско 
пребарување во 
меѓународните 
бази на 
податоци на 
ИНТЕРПОЛ

СМПС

Поврзување на 
ОСОСК со 
ИНТЕРПОЛ I 24/7 
мрежата 

анализа на потребата 
на ОСОСК за пристап 
до ИНТЕРПОЛ I 24/7 
мрежата како и 
анализа за 
неопходната техничка
опрема

консултации со 
ОСОСК и 
презентирање 
на можностите 
и бенефитите 
од пристап до 
ИНТЕРПОЛ I - 
24/7 мрежата 
како и 
дефинирање на
соодветни 
корисници

консултации со 
ОСОСК за 
анализа на 
неопходната 
техничка 
опрема  за 
пристап до 
ИНТЕРПОЛ I 
24/7 мрежата

обезбедување  
технички 
можности за 
пристап до 
ИНТЕРПОЛ I - 
24/7 мрежата 

спроведување 
обука за 
користење на 
системот на 
ИНТЕРПОЛ I - 
24/7 мрежата 

СМПС
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Зајакнување на 
капацитетите на 
Секторот за 
компјутерски 
криминал и 
дигитална 
форензика

воспоставување на 
Триаж системот за 
одземена 
компјутерска опрема 
или носачи на 
дигитални докази

предавање на опремата на Отсеците за компјутерски криминал при СВР

СККДФ

Поврзување на 
Секторот за 
компјутерски 
криминал и 
дигитална 
форензика со 
ИНТЕРПОЛ I-24/7 
мрежата

спроведување на 
обука

мрежно 
поврзување по 
добивање на 
компјутерската 
опрема.

-реализација на 
обука на 
корисници од 
СККДФ за 
користење на 
системот на 
ИНТЕРПОЛ I - 
24/7 мрежата;
-мрежно 
поврзување по 
добивање на 
компјутерската 
опрема

мрежно  поврзување  по  добивање
на компјутерската опрема.

СККДФ

Унапредување на 
полициското 
работење водено 
од разузнавање-
ILP

-промовирање на 
проектот и 
унапредување на 
процесот на 
планирање и 
насочување;
-подобрување на 
процесот на собирање
и размена на 
информации и 
унапредување на 
аналитичкиот процес;
-воспоставување 
механизми за 
контрола, 
мониторниг, 

имплементира-
ње на креирано 
информатичко 
решение за 
рангирање на 
криминални 
групи

ажурирање на 
каталог за 
аналитички 
продукти

унапредување на
квалитетот на 
разузнавачките 
продукти 
(тактичка и 
стратешка 
проценка) на 
регионално ниво

методологија за 
начинот на 
изготвување на  
разузнавачки 
продукти на 
сите нивоа 

ОКРА,
ЕСПСКК
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координација и 
обуки;

-евалуација на 
постоечкиот модел на 
ILP  и имплементација
на бази на податоци за
собирање и обработка 
на податоци.

ПОТПРОГРАМА 2: Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и унапредување
на безбедноста на сообраќајот на патиштата
Цел  на  потпрограмата: Модернизација на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
Показател за успешност:

 модернизирани  капацитети  и  стандардизирани
простории за задржување на лица;

 усогласување  со  препораките  на  Комитетот  против
тортура  при  Совет  на  Европа  и  подобрување  на
знаењата и вештините на полициските службеници;

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

 обновен возен парк на ПС ОН/ПО.

Појдовна основа:
- потреба од реновирање на
објекти на ПС од ОН;
-модернизација на капацитетите со
современа опрема во делот на 
сообраќајот

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
-реновирани објекти на ПС од ОН;
-зголемена безбедност на учесниците во сообраќајот 
и превенција и  намалување на бројот на сообраќајни 
незгоди и жртви од истите
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Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организациски

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

изградба и 
реконструкција на 
ПС

изградба на нов објект на ПС од ОН Аеродром

ОУП

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

реконструкција на 
простории за 
задржување во ПС

обезбедување  на  нови  и  современи  простории  за  задржување  за
потребите на ПС од ОН Аеродром

500.000 ОУП

Јакнење на 
капацитетите на 
полициските 
службеници за 
постапување со 
лица на кои им е 
ограничено 
правото на 
слобода на 
движење

изработка на 
Прирачник/ Кодекс
за водење на 
интервју.

финални активности изработка на 
Прирачник за водење на интервју

ЕСПСКК

Јакнење на 
капацитетите на 
ПС ОН

- набавка на 
интервентни 
возила за 
потребите на ПС 
ОН;

- набавка на ПМВ за
потребите на ПС ОН
и ПО за 
извршување на 
службени задачи.

набавка на интервентни возила за потребите на ПС ОН и набавка на ПМВ
за потребите на ПС ОН и ПО за службени задачи согласно динамиката на
Годишниот план на ООЗР за набавка на возила

40.000.000 ОУП
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Зајакнување на 
капацитетите за 
унапредување на 
безбедноста на 
сообраќајот на 
патиштата

-зајакнување на 
материјално-
техничките 
капацитети на 
службите кои 
вршат контрола и 
регулирање на 
сообраќајот
- набавка на 
моторни возила во 
полициска и 
цивилна  изведба 
опремени со 
опрема за контрола 
и регулирање на 
сообраќајот- 
пресретнувачи;
- набавка на уреди 
за детектирање на 
опојни дроги и 
психотропни 
супстанции во 
организмот

-моторни возила во полициска придружба;
-моторни возила во цивилна изведба опремени со опрема за контрола и 
регулирање на сообраќајот (пресретнувачи);
-уреди за детектирање на опојни дроги и психотропни супстанции во 
организмот

500.000 ОУП

ПОТПРОГРАМА 3: Јакнење на капацитетите во делот на криминалистичка техника
Цел на потпрограмата: Модернизација и стандардизација на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичко-технички испитувања и
вештачења
Показател за успешност:

 модернизирани форензички капацитети;
 примена  на  софистицирани  методи  во  областа  на

криминалистичко-технички   увиди,  испитувања  и
вештачења; 

 стандардизација на постапките за работа при истраги
на  место  на  настан  и  при  спроведување
лабораториски анализи, како и хармонизација со ЕУ

Појдовна основа:
потреба од модернизација и 
зајакнување на капацитетите на 
ОКТИВ преку практична примена 
на современи и ЕУ регулативи

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
современ и модерен ОКТИВ и стручен кадар, 
согласно европските стандарди 
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регулативите;
 подобрување  на  стручноста  на  КТ  работници  во

областа на увиди при ХБРН инциденти.
Мерки Активности    Временска рамка за спроведување

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

Проект 
„Унапредување на 
службата за 
криминалистичка 
техника согласно 
стандардите на ЕУ 
и акредитација на 
нови методи во 
Одделот за 
криминалистичко-
технички 
испитувања и 
вештачења“

Јакнење на 
форензичките 
капацитети
- материјално-
техничко 
опремување со 
биро-
лабораториска 
опрема за 
потребите на 
лабораториите во 
новиот објект;

- трансфер на 
опрема на ОКТИВ 
од стариот во 
новиот објект

преселба во новиот објект (прва 
фаза)

подготовки за трансфер за 
преостанатите лаборатории 
предвидени во втора фаза

30.000.000 ОКТИВ

Акредитација
- Одржување на 
системот на 
квалитет, согласно 
стандардот ISO 
17025;

- Унапредување на 
системот за 
квалитет, согласно 
стандардот ISO 
17025

-подготовки за Годишен надзор за 
веќе акредитираните методи;
-подготовка за нова метода за 
акредитација

одржување на 
системот за 
квалитет

-одржување на 
системот за 
квалитет
-оценка на 
можностите за 
подготовка на 
нова метода и за 
акредитација

600.000 ОКТИВ
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Стратегија за 
натамошен развој 
на капацитетите 
на 
криминалистичка 
техника на 
регионално и 
локално ниво 
2020-2025

-јакнење на 
персоналните 
капацитети;
-реконструкција и 
реновирање на 
просторните 
капацитети;
-материјално-
техничко 
опремување;
-создавање 
предуслови за 
спроведување на 
стандардот ISO 
17020 

изготвување, документација од системот за квалитет за подрачните КТ 
служби согласно ИСО стандард 17020 

8.000.000 ОКТИВ

Јакнење на 
форензичките 
капацитети за 
истрага на место 
на настан при 
ХБРН (хемиско, 
биолошки, 
радиоактивни и 
нуклеарни) 
инциденти 

- спроведување 
обука 

- одржување на
опремата

активности за одржување на 
опремата за истрага на место на 
настан при ХБРН

подготовки и 
спроведување на 
обука

200.000 ОКТИВ

ПОТПРОГРАМА 4: Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција
Цел на потпрограмата: Зајакнување на оперативните капацитети, материјално–техничко опремување и соработката на припадниците на
граничната полиција согласно стандардите  на ЕУ 
Показател за успешност:

 подобрена ефикасност и ефективност и зголемен 
меѓународен углед;

 намален број на илегални преминувања, 

Појдовна основа:
-продолжување на соработката со 
Frontex и ЕУРОПОЛ во делот на 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
-зголемен меѓународен углед;
-усогласување со ЕУ стандарди; 
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криумчарење мигранти и трговија со луѓе;
 зајакнати капацитети за пресретнување и реакција;
 модернизирани капацитети и софистицирана опрема 

за гранични проверки и надзор.

граничното работење;
-продолжување на соработката со 
граничните служби на соседните 
земји и земјите од регионот;
-континуирани проекти во областа 
на граничното работење

-интензивирање на соработката со Фронтекс, 
ЕУРОПОЛ  како и соработката со други гранични 
служби долж ,,Западно балканската мигрантска 
рута“;
-преку реализација на проекти, модернизација и 
зајакнување на капацитетите на ЗКЦ

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

средства
Организациски

облик/лице
Унапредување на 
прекуграничната 
полициска 
соработка

соработка и 
координација со 
ЕУ агенции и 
проширување на 
полициската 
соработка преку 
ЗКЦ

-соработка со Frontex-EBCGA во делот на оперативната соработка, 
ситуациска свесност, враќање, развој и истражување и обука;
-соработка со ЕУРОПОЛ во делот на размена на информации, учество во 
акции водени од ЕУРОПОЛ;
-имплементација на форми на прекугранична полициска соработка со 
службите на соседните земји (мешани патроли, заеднички обуки, редовни
состаноци и контакти на сите три нивоа)

ОГРМ

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

набавка на 
материјално-
техничка опрема

активности поврзани со Договори за донација за набавка на материјално-
техничка опрема

ОГРМ
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ПОТПРОГРАМА 5: Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби 
Цел на потпрограмата: Модернизација на капацитетите на БЈБ во делот на специјализираните полициски служби
Показател за успешност:

 унапредена стручност и обученост на припадниците
на специјализираните полициски служби;

 обновен  возен  парк  и  современа  материјално-
техничка опрема за урбана и рурална средина;

 ефективност  и  ефикасност  во  реализација  на
специјализирани полициски операции;

 воспоставени четири подединици на ЕСК. 

Појдовна основа:
обнова на возниот парк како 
предуслов за успешно работење во
службата  (возила и хеликоптери) 
како и техничка опременост на 
просториите и објектите на 
специјалните полициски служби 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
модерна полиција преку употреба на современи 
средства,  возила за специјална намена, опрема и 
применети позитивни искуства од ЕУ

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

средства
Организациски

облик/лице
Зајакнување на 
капацитетите на 
Одделот за 
обезбедување и 
заштита на 
одредени 
личности и 
објекти

-воспоставување 
интегриран видео 
мониторинг систем 
поврзан со Центарот
за справување и 
контрола на 
сообраќајот и видео 
мониторинг 
системите за 
објектите кои МВР 
ги обезбедува
-набавка на возила 
за ескортно 
обезбедување, 
специјални 
(блиндирани) 
патнички и 
теренски моторни 
возила и 
моторцикли

-скенирање на 
техничките 
услови за 
воспоставување 
на системите за 
управување и 
контрола на 
сообраќајот и 
објектите кои ги 
обезбедува МВР;
-отпочнување на 
постапка за 
набавка на 
возила

-скенирање на 
техничките 
услови за 
воспоставување 
на системите за 
управување и 
контрола на 
сообраќајот и 
објектите кои ги
обезбедува 
МВР;
-реализација на 
набавката на 
возила

воспоставување
и инсталација 
на системот

21.000.000 ОЗОЛО
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Зајакнување на 
капацитетите на 
Одделот за 
специјални 
полициски 
операции

-набавка на возила 
за специјални и 
посебни намени со 
конкретна 
спецификација 
согласно намената, 
потребите и 
задачите;
-реконструкција и 
реновирање на 
објекти кои ги 
користат 
организациските 
единици во состав 
на ОСПО

-набавка на возила за специјални и посебни намени со конкретна 
спецификација согласно намената, потребите и задачите;

-реконструкција и реновирање на објекти кои ги користат ОЕ во состав на 
ОСПО

ОСПО 

Зајакнување на 
капацитетите на 
Одделот за 
воздухопловни 
единици

-инфраструктурни 
активности за 
зголемување на 
висината на 
постојниот хангар 
или негова замена 
за сместување на 
најмалку два 
хеликоптери од 
типот МИ;
-обнова на флотата 
на хеликоптерите во
Хеликоптерската 
единица за 
полициски намени, 
врз база старо за 
ново;
- обука на летачки и 
технички кадар;
-оспособување и 
опремување на 
канцеларија и 
набавка на ПМВ

-барање до ООЗР за изградба на хангари; 

-подготовка на документација за достава до Влада на РСМ за обнова на 
флота

ОВЕ
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Зајакнување на 
капацитетите на 
Аеродромска 
полициска база

- унапредување на 
безбедноста на АП 
База;
- изработка и 
реализација на 
проект за 
поставување на 
видео надзор и 
мониторинг систем 
во базата;
-санирање на 
жичаната ограда/ 
поставување нова 
ограда, согласно 
стандардите за 
физичко 
оградување за 
воздухопловни 
пристаништа

-обновување на 
иницијативата за
поставување на 
електронско-
техничко 
обезбедување на 
базата и систем 
за контрола за 
регулирање на 
пристапот на 
возила и лица во 
базата
-обновување на 
иницијатива за 
поставување на 
нова 
безбедносна-
метална ограда и 
санација на 
оштетената 
ограда по 
периметарска 
должина на 
базата

АПБ

решавање на 
имотно-правниот 
статус на АПБ и 
разграничување на 
недвижности во 
базата кои 
припаѓаат на АНБ

обновување на 
иницијативата за 
решавање на 
имотно-правниот
статус на базата

АПБ

16



Зајакнување на 
капацитетите на 
Единицата за 
службени 
кучиња

воспоставување на 
четири подединици 
под надзор на ЕСК 
во СВР Струмица, 
СВР Штип, 
СВР Охрид и ОВР 
Гостивар согласно 
Меморандумот за 
разбирање помеѓу 
ОБСЕ и 
МВР„Поддршка на 
националните 
власти на РСМ во 
намалување на 
ризикот од 
пролиферација и 
злоупотреба на 
мало и лесно оружје.

-активности од проектот „Поддршка на националните власти на РСМ во 
намалување на ризикот од пролиферација и злоупотреба на мало и лесно 
оружје“; 
-измена на постоечката систематизација во Единицата

ЕСК

ПРОГРАМА:  „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“
Програмата е поврзана со приоритетите на Владата:
приоритети:„Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија“, Унапредување на одбранбената политика во функција на
развојот, независноста, територијалниот интегритет, безбедноста на граѓаните и колективната безбедност“ и „Обезбедување на владеење на
правото и независност на правосудството“,
приоритетни цели: „Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија (acquis)“, „Усогласување на домашното
законодавство со законодавството на Европската Унија“, „Давање придонес кон меѓународните напори за изградба и чување на мирот“,
„Унапредување на родовата еднаквост и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство“, „Соработка и воспоставување на
заеднички стандарди, нови технологии и мерки за сајбер безбедност“ и „Креирање на системски политики за добро владеење и јакнење на
интегритетот на носителите на функции и раководните лица“  
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР:
приоритети:  „Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија”,  „Поддршка на меѓународните напори за
чување на мирот“, „Унапредување на законодавството во развојот на родова еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од
сите форми на родово бизарно насилство, вклучувајќи го семејното насилство“,„Унапредување на родовата еднаквост во сите области од
општественото  живеење  и  вклучување  на  родовата  перспектива  во  креирањето  на  политиките  и  буџетите ”,  „Модернизација  на
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Министерството  за  внатрешни  работи,  јакнење  на  капацитетите  за  непристрасно  и  недискриминирачко  спроведување  на  законите”  и
„Соработка и воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност“.
п  риоритетни цели:

 Преземање и примена на најдобрите ЕУ практики и стандарди;
 Имплементација на активности дефинирани во Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2022-2024;
 Имплементација на активностите за подготовка на идните НАТО цели;
 Имплементација на Етички кодекс за однесување на вработените во МВР ;
 Имплементација на родова  еднаквост и обезбедување еднаков третман и можности;
 Примена на нови технологии и мерки за сајбер безбедност

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

 унифициран и брз проток на информации во МВР;
 зајакнати капацитети на Центарот за обука;
 подобрени квалитет на услугите кон граѓаните и сервисна ориентација на МВР;
 повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР обезбедена квалитетна ИКТ инфраструктура и користење нови технологии

и мерки за информатичка безбедност; 
 имплементација  на  активности  кои  произлегуваат  од  членството  во  НАТО  и  донесена  правна  регулатива  за  управување  со

информатичка безбедност;
 јакнење на интегритетот на вработените во МВР и намалување на ризикот од корупција;
 јакнење на родовата еднаквост преку вклучување на менторска програма за жени.

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

 овозможен брз проток на информации и 
документи во организациски единици во состав 
на МВР и БЈБ;

 единственост и унифицираност на податоците.

Појдовна основа:
одржување  и развој на системот 

Планиран  резултат  (одредница)  на  годишно
ниво:
целосно воспоставување на Е-деловодник во сите
организациски  единици  за  потребите  на
МВР/БЈБ 
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Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финанси

ски
средства

Организациски
облик/лице

Проект: 
„Документ 
менаџмент 
систем“ 

-приклучување нови 
ОЕ при МВР во делот
на електронска 
дистрибуција на 
документи-архивско 
работење; 
-воспоставување 
електронски архиви 
во сите СВР.

- поставување на работни процеси преку Suscriptor системот за архивско   
работење во организациски единици во МВР и БЈБ;
- обуки за корисници;
- воведување на Е-деловодник во организациски единици

3.217.800,00
странска 
донација/
буџет на 
МВР

МВР, БЈБ

ПОТПРОГРАМА 2: Унапредување на системот за обука на вработените во МВР 
Цел на потпрограмата: Зајакнати капацитети на Центарот за обука, надградување на системот за обука и развој на  вработените во МВР
Показател за успешност:

 подобрен систем за обука;
 имплементација на Стратегија за 

обука и развој на вработените во МВР 
2022-2024 година;

 подобрени и унапредени капацитети и 
услуги на Центарот за обука

Појдовна основа:
потреба од воспоставување
функционален систем на обуки 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
 реновирани сместувачките капацитети и ресторанот во 

Центарот за обука, според планот за капитални инвестиции;
 поврзување на Центарот за обука со системите и софтверите 

на МВР;
 изработени Каталог и Календар на обуки

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

ки
средства

Организациски 
облик/

лице
Реновирање  на 
Центарот за обука 

-реновирање на 
сместувачките 
капацитети и 
ресторанот во ЦО, 
според планот за 

- реновирање на 
павилјоните 3 и 4;
- ЦО целосно 
дигитализиран и 
поврзан со 

реновирање на 
комплекс 
училници и 
канцеларии

реновирање на 
кујна и ресторан
на ЦО и 
управната 
зграда

182.838.711,00

 

 ЦO 
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капитални 
инвестиции 
-обновување и 
проширување ИТ 
инфраструктурата 
во ЦО, со воведена 
компјутеризација и 
мултимедијален 
простор;
-поврзување на 
Центарот со 
постојниот Лотус 
софтвер, 
Интернетот и 
Системот
за управување со 
учењето во МВР

системите и 
софтверите на 
МВР

СТРАТЕГИЈА ЗА ОБУКА И РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МВР ЗА ПЕРИОД 2022-2024                                             од буџет на МВР                       ЦO 
Поттикнување на 
развојот на дигитален
систем за обука со 
високи перформанси

целосно 
дигитализирани 
евиденциите на ОЕ 
за управување со 
човечки ресурси

поврзување на 
софтверот за 
водење на 
евиденции на 
ОЕ за УЧР со 
системот на е-
учење

ЦO 

компетентен 
персонал за 
дизајнирање на е-
курсеви во ЦО

обука на 
персоналот и 
децентрали-
зираните 
координатор
и за обука за 
обучување на

ЦO 
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корисниците 
на системот 
за е-учење

Обуки за 
спроведување на 
ревидираниот систем 
на вреднување на 
изведбата

усвоена наставна 
програма или 
ревидирана 
програма за обука 
со цел вклучување 
на измените кои се 
предвидени во 
Стратегијата за УЧР

формирање 
на работна 
група во 
Центарот за 
обука која ќе 
ја ревидира 
постојната 
програма 
вклучувајќи 
ги измените 
од 
Стратегијата 
за човечки 
ресурси

изработка и 
донесување на 
ревидирана 
наставна 
програма ЦO 

спроведена обука за
обучувачи

-одредување на 
целната група 
за 
спроведување 
на обуката за 
обучувачи
-спроведување 
на обуката за 
обучувачи од 
страна на 
Центарот за 
обука

ЦO
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спроведена обука за
оценувачите за сите 
работници во 
Министерството

одредување на 
целната група 
за 
спроведување 
на обуката за 
оценувачи

спроведување 
на обуката за 
оценувачи од 
страна на ЦО

ЦO

ПОТПРОГРАМА 3: Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни
Цел на потпрограмата:Олеснување на пристапот до услугите кон граѓаните и добивање на точни информации 
Показател за успешност:

 подобрување  на  квалитетот  на  услугите  кон
граѓаните и останатите засегнати страни.

Појдовна основа:
Квалитетот на 
услугите кон 
граѓаните

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Зголемена  и  точна  информираност  што  ќе  резултира  со
задоволство кај граѓаните 

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

ски
средства

Организациски
облик/лице

Воведување Инфо-
шалтери во Отсеци 
за управни работи

формирање
Инфо-шалтери во
7-те  Отсеци  за
управни работи

изготвување на 
план за 
обезбедување на
просторни 
услови

доставување на 
изготвениот План до
надлежни 
организациски 
единици за 
одобрување и 
насоки за 
натамошно 
реализирање 

опремување 
на 
изградениот 
(добиениот 
простор)

воспоставени 
Инфо-
шалтери во 7-
те ОУР на 
ОГР 

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

 зголемување на квалитетот и брзината на мрежата;
 повисока  безбедност  на  информатичкиот  систем  на

МВР;
 модернизирање  на  софтверски  решенија  од  ИС  на

МВР.

Појдовна основа:
потреба од 
подобрување   на 
нивото на 
безбедност  на  
информациски 
систем

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
 надградување и одржување на информациски 

комуникациски систем;
 побрза оптичка мрежа која долгорочно ќе ги задоволува 

потребите на МВР 

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

ски
средства

Организаци
ски

облик/лице
ИПА проект: 
„Воспоставување 
на ИКТ Центар за 
континуитет во 
работењето и 
опоравување од 
катастрофа 

следење и 
операционализа-
ција на работата на 
системите

следење  на 
оперативната 
работа 
имплементира-
ните системи 
од ИКТ 
Центарот

-следење  на 
оперативната работа
имплементираните 
системи од ИКТ 
Центарот;
-тестирање на 
функционалноста на
системот

следење  на 
оперативната 
работа 
имплементи-
раните 
системи од 
ИКТ Центарот

-следење  на 
оперативната работа 
имплементираните 
системи од ИКТ 
Центарот;
-тестирање на 
функционалноста на 
системот

30.000.000
ОИТ

Проект:
„Подобрување на 
компјутерската 
инфраструктура 
на МВР“

набавување на 
периферна 
компјутерска опрема

изготвување 
техничка 
спецификација   за 
набавка  на  
опремата

ОИТ

следење на работата 
на инсталираната 
опрема

мониторирање на работата на инсталираната опрема од
ИТ системот  ОИТ

набавка на возило за
дистрибуција на 

постапка за 
јавна набавка

задолжување на 
возилото на СИТ ОИТ
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инсталираната 
опрема
ревизија на лиценци 
за системски и 
развоен софтвер

изготвување 
техничка 
спецификација за 
набавка на поддршка
на лиценци

30.000.000 

ОИТ

склучување 
договори за 
ревидирани лиценци

склучени 
договори за 
лиценци

спроведување  на 
постапка за јавна 
набавка

ОИТ

инсталација на нови 
лиценци ОИТ

Проект „Оптичка 
мрежа на МВР“

обезбедување на 
Решение за градба за
III фаза
(територија на 
општина Прилеп)

спроведување  на 
постапка за 
добивање на 
Решение за градба

 
ОИТ

инсталација на 
опрема од III фаза

инсталација  
на активна 
мрежна 
опрема

10.000.000 ОИТ

технички  прием  на
опрема од III фаза

прием и тестирање 
на активна мрежна 
опремата 

ОИТ
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ПОТПРОГРАМА 5: Реализација на активности кои произлегуваат од членство во НАТО и безбедност на информации
Цел на потпрограмата: Исполнување на обврски кои произлегуваат од членство во НАТО
Показател за успешност:

 спроведување на сите активности 
кои произлегуваат од членството во 
НАТО;

 активности во врска со упатување 
полициски службеници во мировни 
мисии;

 набавка на стандардизирана 
безбедносна опрема за потребите на 
Регистарот за класифицирани 
информации;

 одобрени документи за управување 
со информациска безбедност во МВР

Појдовна основа:
-НАТО одбранбено планирање, пакет 
цели и способности, НАТО механизам 
за градење отпорност; 
-Учество  во  Изработка  на  предлог
закон  за  упатување  на  лица  во
меѓународни мисии и организации;
-Потреба од ефикасно управување со 
информациска безбедност

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
-Потполна  реализација  на  сите  наведени  активности  кои
произлегуваат од преземените обврски на национално ниво;
- Воспоставен систем за управување со информациска безбедност
во МВР

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

ки
средства

Организациски
облик/лице

Имплементација 
и спроведување 
на активностите 
кои 
произлегуваат од 
членството во 
НАТО

- процесот НАТО 
одбранбено и 
безбедносно 
планирање,
-процесот на градење 
на отпорност на 
државните 
институции,
- учество во 
координативни 
работни тела и 
механизми;
- SOFA, HNS-

-изработка на 
документ од  
МВР за 
потребите на 
НАТО 
комитетот за 
градење на 
отпорност,
-работна посета
на SHAPE-
Белгија;
-учество во 

-учество во 
активности НАТО 
комитетот за 
градење на 
отпорност,
-учество во 
активности  од НАТО
одбранбеното и 
безбедносно 
планирање

СБИ
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активности CMX вежба
-Учество во 
билатералните 
консултации во
НАТО 
одбранбеното и
безбедносно 
планирање

активности за 
реализација  на 
Партнерската цел од 
програмата на НАТО-
Стабилизација и 
реконструкција 
(обука и учество на 
полициски 
службеници во 
мировни мисии)

изработка на 
дата-база на 
полициски 
службеници за 
учество во 
мировни мисии,
учество во 
меѓуресорска 
комисија за 
упатување на 
лица во 
меѓународни 
мисии

150.000. евра СБИ

Безбедност на 
класифицирани 
информации 

набавка на 
стандардизирана 
опрема за потребите 
на Регистарот за 
класифицирани 
информаци

набавка на  
опрема

2.000 евра СБИ

Информациска
безбедност

изработка и 
донесување на 
документација за 
управување со 

формирање 
работна група
од надлежни 
ОЕ во МВР  

анализа на 
прописи и 
постоечки 
интерни 

      

СБИ 
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информациска 
безбедност во МВР

документи за 
управување со 
информациската 
безбедност во 
МВР

ПОТПРОГРАМА  6:  Зајакнување  на  капацитетите  за  внатрешна  контрола,  професионални  стандарди  и  спроведување  на
антикорупциска програма
Цел на потпрограмата: Професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата
Показател за успешност:

 спроведување  Тест  за  интегритет  на  вработените  во
МВР.

Појдовна основа:
Обучување на 
вработените во 
ОВККИПС за 
спроведување на 
Тестовите за 
интегритет

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Развивање  на  професионалниот  интегритет  на  вработените  во
МВР  во  областите  за  управување  со  човечки  ресурси  и
спроведување на јавни набавки

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

средства
Организаци

ски
облик/лице

проект: 
„Промоција на
интегритет и 
добро 
управување во
земјите од 
Западен 
Балкан“

зајакнување на 
вештините на 
работниците од 
ОВККИПС при 
спроведувањето на 
Тестот за професионален 
интегритет

спроведување 
на обуки за 
употреба на 
средства за 
присилба при 
примена на 
полициските 
овластувања

студиска посета на 
земја која успешно  
спроведува тестови 
за проверка на 
професионален 
интегритет

регионална 
средба со 
претставници 
од службите 
за внатрешна 
контрола од 
земјите од 
регионот

спроведување на
студија во врска 
со етичките 
дилеми и нивото 
на свесност при 
спроведувањето 
на Тестот за 
интегритет

странска 
донација од 
Центарот за 
интегритет во 
одбранбениот 
сектор на 
РНорвешка 
(CIDS)       

             

ОВККИПС
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подобрување на системот
за управување со човечки
ресурси во МВР

развивање  на 
вештините на 
вработените во  
ОЕ за 
управување со 
човечки ресурси
за регрутирање 
на кадар при 
вработување и 
распоредување 
и унапредување 
на вработените 
во МВР 

развивање на 
лидерски вештини 
кај менаџерскиот 
кадар, со цел 
законито 
менаџирање 

ОВККИПС

подобрување на системот
за спроведување на 
јавните набавки во МВР

изработка на 
Методологија за
спроведување 
на јавни 
набавки 
базирана на 
претходни 
истражувања на
потребите на 
пазарот

развивање  на 
вештини кај 
вработените во 
ООЗР за законито 
водење на јавните 
набавки 

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

Иницијатива

Временска рамка за подготвување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организациск
и облик/лице

Закон за 
изменување и 
дополнување на 
Законот за  оружје

Изработен
Предлог текст  за 
законските измени 
на  Законот за 
оружјето

подготвен    финален 
Предлог текст   за 
законските измени  и 
доставување  до Влада на 
РСМ за усвојување. 

ОГР

Закон за 
експлозивни 
матери за цивилна
употреба 

Финална фаза на 
изработка на  
предлог текст на 
Законот за
експлозивни матери
за цивилна 
употреба

доставување Предлог- 
Законот за
експлозивни матери за 
цивилна употреба  до Влада 
на РСМ за  усвојување 
 

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

Показател за успешност: 
Усогласени и донесени подзаконски акти и годишни планови на ниво на МВР
Активност Временска рамка за извршување

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски
средства

Организациски облик/лице

Изработување  Годишен  план  за  обука
за МВР за 2023г. 

изработен 
Годишен План за 
обука на МВР за 
2023г.

ОПСПУЧР

Изработување Годишен план за јавни
набавки за потребите на МВР за 2023г.

изработен  Годишен 
план за јавни набавки
на МВР за 2023г.

ООЗР

Изработување Годишен План на МВР за
внатрешна ревизија во текот на 2023г.

Изработен Годишен 
план на МВР за 
внатрешна ревизија 
во  2023г.

Одделение за Внатрешна 
ревизија

Бр. 16.2-16829/1                                                                                                                                                                           МИНИСТЕР ЗА ВНАТЕШНИ  РАБОТИ
Скопје, 17.02.2023 година                                                                                                                                                                   ОЛИВЕР СПАСОВСКИ                       
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